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„FT-1043/Ózd/2015- Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése”

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/43
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.03.23.
Iktatószám: 3940/2017
CPV Kód: 33696500-0
Ajánlatkérő: Almási Balogh Pál Kórház

Teljesítés helye:

Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u.
1-3.;Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke
u. 1-3.;Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd,
Béke u. 1-3.;Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600
Ózd, Béke u. 1-3.;Almási Balogh Pál Kórház Ózd,
3600 Ózd, Béke u. 1-3.;Almási Balogh Pál Kórház
Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.;Almási Balogh Pál
Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.;Almási Balogh
Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.;Almási
Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u.
1-3.;Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke
u. 1-3.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.04.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK19248
Postai cím: Béke utca 1-3.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bélteczki János főigazgató mb.
Telefon: +36 48574400
E-mail: ig@hosp.ozd.hu
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Fax: +36 48574401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhaz/
A felhasználói oldal címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhaz/

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://fairtender.hu/eljarasok.php (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fair-Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Czimra Gyu. u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1171
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, névjegyzék száma: 00369
Telefon: +36 704186618
E-mail: fairtender@t-online.hu
Fax: +36 28920916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fairtender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fairtender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fair-Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ út 3. V. épület
Város: Pécel
NUTS-kód: HU102
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Postai irányítószám: 2119
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, névjegyzék száma: 00369
Telefon: +36 704186618
E-mail: fairtender@t-online.hu
Fax: +36 28920916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fairtender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fairtender.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése

Hivatkozási szám: FT-1043/Ózd/2015
II.1.2) Fő CPV-kód :
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle
laboratóriumi diagnosztikumok leszállítása, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: I. rész - Klinikai kémia I.

Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi 
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
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készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik. 
Teljes mennyiség (/év): 
I. rész - Klinikai kémia I. ADVIA 1200 (2db gépre): 713.847 vizsg. szám/év 
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól. 
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
AZ I. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, AZ I. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: II. Rész - Heamatológia

Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
Teljes mennyiség (/év):
II. Rész - Heamatológia ADVIA 120 (2db készülékre): 55.090 vizsg. szám/év
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A II. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A II. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: III. rész Immunkémiai vizsgálatok
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Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
Teljes mennyiség (/év):
III. rész - Immunkémiai vizsgálatok ELEXCYS 2010 15.213 vizsg. szám/év
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A III. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A III. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: IV. rész - MINI VIDAS

Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi 
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi 
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem 
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő 
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez. 
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve, 
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik. 
Teljes mennyiség (/év): 
IV. rész - MINI VIDAS: 5.073 vizsg. szám/év 
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
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szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól. 
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A IV. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A IV. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: V. rész - Véralvadás

Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
Teljes mennyiség (/év):
V. rész - Véralvadás - Készülék kihelyezésével: 23.300 vizsg. szám/év
Kihelyezésre kerülő készülék minimumkövetelményei: fotometriás elven működő készülék;
komputer vezérelt, mikrofugával ellátott, barcodos azonosítás minta és reagens tartályon, plusz
külső barcode leolvasó, LCD kijelző, billentyűzet, egér; kétirányú illesztés számítógépes
rendszerhez, online munkalista lekérés, hűthető reagenstartály; kapacitás 40 minta/óra; STAT
pozició; automata higitás, buborék alvadék és reagens szintérzékelés; online hibakód rendszer;
komplett számítógép + nyomtató. Gyárilag új vagy 2 évesnél nem régebbi demo készülék ajánlható!
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
AZ V. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, AZ V. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: VI. rész - ADAMS ™ A1C

Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
Teljes mennyiség (/év):
VI. rész - ADAMS ™ A1C: 10.000 vizsg. szám/év
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A VI. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A VI. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: VII. rész - Vizelet általános

Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi 
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi 
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag újvagy 2 évesnél nem 
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő 
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez. 
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve, 
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik. 
Teljes mennyiség (/év): 
VII. rész - Vizelet általános -AUTION MAX A-4280, és vizelet üledék IQ 200 IRIS: 65.000 vizsg. szám/év 
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a 
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási 
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt 
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
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vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól. 
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a 
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
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a pontokba. 
A VII. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A VII. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: VIII. rész - Süllyedés

Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag újvagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
Teljes mennyiség (/év):
VIII. rész - Süllyedés SEDISYSTEM: 28.000 vizsg. szám/év
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A VIII. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A VIII. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: IX. rész - ELFO

Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi 
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi 
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem 
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő 
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
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Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik. 
Teljes mennyiség (/év): 
IX. rész - ELFO HYDRASYS LC (Sebia): 100 vizsg. szám/év 
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól. 
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A IX. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A IX. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: X. rész - CLA-1

Rész száma: 10.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház Ózd, 3600 Ózd, Béke u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.
Teljes mennyiség (/év):
X. rész - CLA-1: 300 vizsg. szám/év
Eladónak a kihelyezésre kerülő készülékek tekintetében a sikeres üzembe helyezést követően, a
szerződés teljes időtartama alatt, teljeskörű jótállást kell biztosítania, 24 órásrendelkezésre állási
idővel, és adott esetben cserekészülék biztosításának lehetőségével.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az általa megajánlott jótállás időtartama alatt
a szervizt biztosítja. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nyertes Ajánlattevő az ajánlatában
vállalt szervizt nem tudja biztosítani, Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésalapján mentesül a
szerződéskötés kötelezettsége alól.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelésre kerülő mennyiség az intézmény tényleges igénye alapján
30 százalékkal felfelé eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a
becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe
a pontokba.
A X RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLATOT KELL TENNI, A X. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő:
- akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-q) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn;
továbbá
- akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn;
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő:
- akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a
Kbt. 62. §-ában, továbbá a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.A
321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor
meg kell adniuk az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő
részletes információkat.
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltűntetett adatok
tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 62.§ (1)- (2) bekezdés, valamint a 63.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-10. § szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe az 62. § (1) bekezdés, továbbá az 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 62. § (1) bekezdés, továbbá az 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani.
Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet
8-9.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 10-11.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott
kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatok és igazolások nem lehetnek régebbi
keltezésűek a felhívás feladásának napjánál.Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásába bevont más szervezetet, akivel szemben a kizáró
okok az eljárás során következnek be.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát igazoló okmányok
Minden rész tekintetében:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltűntetett adatok
tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor.
P.1. az ajánlattevő a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást
megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a
dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi
tartalommal:
- a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,
- tájékoztatás a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorba állításról,
illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának
dátumától visszaszámított 1 éven belül,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorba állítás forgalma a 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontja szerint értendő.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részükre pénzforgalmi
számlát.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) 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 - 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 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 az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván
megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét)
a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos
módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott
szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. § (8) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész tekintetében: 
Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben: 
P/1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától 
visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő. 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlákat
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vizsgálja. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során
az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) 
műszaki alkalmasságát igazoló okmányok a következő módon: 
Minden rész tekintetében: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 
meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltűntetett adatok 
tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor. 
M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év 
szállításait a megajánlható részekre vonatkozóan, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, 
a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, valamint a korábbi szállítás mennyiségére utaló 
más adat megjelölésével, és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015 
(X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy 
nyilatkozatokat. 
M2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott 
termékre, ill. adott esetben a kihelyezésre kerülő készülékekre vonatkozóan is, bármely nemzeti 
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány illetve megfelelőségi 
nyilatkozat másolata, mely szerint a termék, valamint a kihelyezésre megajánlott készülék 
megfelel a 8/2003. (III.13) ESZCSM. rendeletben, vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben és /vagy 
a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi követelményeknek. A 
kalibrátorok esetében az SI mértékegységre való visszavezethetőséget dokumentálni kell. 
M.3.A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint az ajánlattevő csatolja 
a reagens(ek) teszt leírását és biztonsági adatlapját magyar nyelven. Elegendő elektronikus 
formában CD-n benyújtani. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötéskor azonban papíralapon is 
át kell adnia Ajánlatkérőnek. 
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
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tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, aletelepedési 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész tekintetében:
Az ajánlattevő alkalmatlan:
M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától
visszaszámított megelőző 3 évben, a megajánlásra kerülő rész(ek)ben megadott termékek (I-X.
rész) szállítására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amelyek összértéke eléri
legalább az alábbiakban megadott nettó értékeket:
I. rész Klinikai Kémia I. vizsgálatok - 17.000 000,- HUF
II. rész Heamatológiai vizsgálatok - 3.800 000,- HUF
III. rész Immunkémia I./1. vizsgálatok - 15.400 000,- HUF
IV. rész Mini Vidas vizsgálatok - 5.900 000,- HUF
V. rész Véralvadás vizsgálatok - 2.300 000,- HUF
VI. rész ADAMS ™ A1C vizsgálatok - 3.000.000,- HUF
VII. rész Vizelet és üledék vizsgálatok - 6.900.000,- HUF
VIII. rész Süllyedés vizsgálatok - 800.000,- HUF
IX. rész ELFO vizsgálatok - 90.000,- HUF
X. rész CLA-1 Allergén vizsgálatok - 1.000 000,- HUF
Az előírt referencia egy szerződéssel is igazolható, amennyiben abból az adott rész(ek)re
vonatkozó alkalmasság egyértelműen megállapítható.
Több rész megajánlása esetén, a fentiekben előírt alkalmassági feltétel egy
referenciaigazolással is igazolható, amennyiben abból a részenként meghatározott
alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható.
M2. Amennyiben a megajánlott termék(ek), ill. a kihelyezésre kerülő készülék(ek) nem
rendelkeznek a 8/2003. (III.13.) ESZCSM sz rendeletben előírt, továbbá a 93/42/EKG irányelv és
/vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi
tanúsítvánnyal. A kalibrátorok esetében az SI mértékegységre való visszavezethetőség hiánya.
M3. A megajánlott reagens(ek) nem rendelkezik olyan magyar nyelvű teszt leírással és
biztonsági adatlappal, amelyből megállapítható a megajánlott termék szakmai megfelelősége.
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

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:



25

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötbérek alapja egységesen a késedelemmel érintett áru(k) teljes
szerződéses ára, az érintett áru(k) szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenértéke.
A 2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek, a VI.4.3. pontban folytatódik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/06/26 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely:Fair-Tender Kft (I.A.S.G. Kft.,
2119 Pécel, Határ u. 3.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. 
pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. 
2.)A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az 
eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. 
§ (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is 
meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 
3.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös 
ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó
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szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő azonban közösen is tehet ajánlatot.
Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és
korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó
megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés
megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 
4.) 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! 
5.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot, térítésmentesen és teljes terjedelemben,
közvetlenül elektronikus úton, a. I.3. pontban megadott linken történő regisztrációt követően az
ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, az eljárást megindító felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentáció elérése az ajánlattétel feltétele, azt
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. Az
ajánlattételi határidő lejártának napján a közbeszerzési dokumentum 10:00 óráig érhető el. Az
ajánlatok benyújthatók az 1.3. pontban megadott címen, munkanapokon 10:00-től 15:00 óráig,
illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. 
6.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig az ajánlatoknak be kell érkezniük a bontás helyszínére. A postai kézbesítésből
eredő késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni.
Az ajánlatokat papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá 2 db elektronikus formában
CD vagy DVD adathordozón nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani. Az
ajánlatott sérülésmentes, állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve,
leragasztva és lebélyegezve), folyamatos (minden tartalommal bíró oldalon feltüntetett)
oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban csatolt
nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban,
magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon
„FT-1043/Ózd/2016 - Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése” megjelölést kell feltüntetni. 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, elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható „pdf” formátumban
benyújtott ajánlat tartalmával. Az adathordozóra fel kell tenni a teljes árajánlatot „pdf”, míg az
ártáblázatot szerkeszthető (EXCEL) szerkeszthető (excel) formában is! 
VI.3.További információk 7-11. pontja, a VI.4.3. pontban folytatódik.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu



28

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 
szerint 
 
VI.3.További információk folytatása: 
7.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja 
ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, 
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.2. 
P1. és III.1.3.M1. M.2. M3. pontokban megadottak szerint. 
8). Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, az Ajánlati Felhívásban és a Közbeszerzési 
dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet 
Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati 
Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. 
(Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is 
megküldeni, a fairtender@t-online.hu email címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő 
köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 
nappal. 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. 
9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 
10.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, 
továbbá a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
11.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása: 
2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
Az ajánlatokat HUF-ban kell megtenni. A szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban 
történik.Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a Közbeszerzési dokumentumban 
rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, havonta 
utólag, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napos
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átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.Vevő, fizetési
késedelem esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában
megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § (1) - (2) bekezdéseiben 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. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és a
finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum 11. pontja,
továbbá a III. fejezetben megadott szerződéstervezet 3. pontja tartalmazza.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/20 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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