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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországHU110

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 48574401Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma: EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Fertőtlenítő eszközök beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Almási Balogh Pál KórházAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000522962018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Almási Balogh Pál Kórház EKRSZ_
72352577

Ózd HU 3600

Béke Utca 1-3

Eszenyi Béla

gazdigaz@ozdikorhaz.hu +36 48574400

http://hosp.ozd.hu/korhaz/

TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. EKRSZ_
10698585

Budapest 1055
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Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000522962018/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000522962018/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Falk Miksa Utca 4

Weisz Gyula

kozbeszerzes@top-szakerto.hu

www.top-szakerto.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Egyéb típus

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

Fertőtlenítő eszközök beszerzése

EKR000522962018



EKR000522962018

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

39330000-4

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Összetett kézhigiéniás gyakorlatot támogató rendszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi 
részre

Ajánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

39300000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Árubeszerzés

1. rész: Összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer (1 db) 2. rész: Fertőtlenítőszer 
adagolók a) Falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappan adagoló 
berendezések (400 db) b) Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszközök (100 db) 3. rész: 
Felületi dekontaminációt támogató rendszer (1 db) 4. rész: Záró-fertőtlenítést végző, 
környezetbarát automata rendszer (1 db) 5. rész: Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek 6. rész: A 
levegőfertőtlenítés kontrollját végző rendszerek (1 db) A beszerzési részek tárgyának további 
műszaki specifikációja, meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban 
nem ismertethető, azonban részletesen az egyes részekre vonatkozó felhívás rész és a 
Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

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

Adás-vételi szerződés keretében 1 db Összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer szállítása. Az alkalmazandó rendszer 
támogassa a kézhigiéne gyakorlatának fejlesztését, helyszíni, ellenőrzését (direkt megfigyeléses kézhigiéne-, védőeszköz használat 
compliance vizsgálat), monitorozását (indirekt: szer-, anyag felhasználás), visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális 
megjelenítés formájában. A monitoring rendszer specifikációja: Monitor rendszer működési felületei: Adminisztrációs felület Kliens 
oldali (mobil/tablet) felület Kommunikáció: Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása. 
Adatmentés: Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása. Monitor kliens (mobil) oldal által 
támogatott operációs rendszerek: Android és iOS Böngésző támogatása: Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer (Edge) és/vagy 
Opera Statisztikai eredmények gyűjtése, analizálása és exportálása: Word és/ vagy Pdf és Excel riportok készítésének és letöltésének 
biztosítása. A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi 
szükséges licenc biztosítása. Fenntartási, üzemeltetési feltételek: – Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven, évi 
egy alkalommal. – Bevezetés segítése felhasználói oldalon, bevitt adatok tárolása, statisztikák konvertálása intézményi adatokból. 
Adattárolás, adatbiztonság biztosítása titkosított csatornákon. – Fenntartási időszakban a szerver és a licensz folyamatos 
elérhetőségének biztosítása. Frissítések automatikus küldése. – Meghibásodás esetén ingyenes szervízháttér biztosítása. Kézvizsgáló 
lámpa biztosítása, a kézfertőtlenítés helyes végrehajtásának ellenőrzésére, a nedvesítési hibák vizuális megjelenítésére fluoreszcens 
oldat használatával, oktató célzattal. Előírt oktatás, tréning: Ajánlatkérő intézmény felső-középvezető személyek részére (kb. 30- 50 fő)
1 – 1 óra időtartamban a beüzemeléstől számított 1 héten belül. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak



EKR000522962018
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit 
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely 
megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy 
valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati 
elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű 
és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, 
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) 
bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását. A beszerzés tárgyának 
további meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban részletesen a 
Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (12 hónap) felüli jótállás vállalása: (….
hónap) (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)

20

Nem

Igen

Nem

30

Nem

Nem

Nem

Nem
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Fertőtlenítőszer adagolókII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

EFOP-2.2.18-17-2017-00035Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

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

a) Falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezések (400 db) • 5 vagy 3 fokozatban állítható 
adagolási mennyiség (1-3 ml között) • Minden EU-konform flakonnal kompatibilitás • Folyékony és gél állagú termékek adagolására 
egyaránt alkalmas • Folyékony szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szer adagolására egyaránt alkalmas legyen • Stabil, műanyag ház,
cserélhető pumpa biztosítása • 1000 és 500 ml-es flakonhoz egyaránt használható b) Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó 
eszközök (100 db) • Egyenes vagy hajlított fémből készüljön • különböző típusú ágyakhoz illeszkedő legyen • ágyvégi akasztóval 
legyen ellátva • egyszerűen kezelhető és tisztítható, fertőtleníthető kialakítású • autoklávozható • 1000 és 500 ml-es flakonnál 
egyaránt alkalmazható legyen A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás 
esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia 
kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag 
elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban 
felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető 
bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá 
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges 
hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése 
szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását. A beszerzés tárgyának további 
meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban részletesen a Közbeszerzési 
dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (12 hónap) felüli jótállás vállalása: (….
hónap) (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap),

20

Nem

Igen

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Felületi dekontaminációt támogató rendszerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

EFOP-2.2.18-17-2017-00035Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

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

Adás-vételi szerződés keretében 1 db Felületi dekontaminációt támogató rendszer számítása Az alkalmazandó rendszer támogassa a 
környezeti dekontamináció (felületek tisztítása, fertőtlenítése) helyes technikájának bevezetését/oktatását és a végrehajtás felügyeletét
helyszíni, valós idejű ellenőrzését (takarítás compliance vizsgálat, higiénés szemle, kritikus felületek dekontaminációjának „
fluoreszcens marker” vizsgálata), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában. A 
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Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

monitoring rendszer specifikációja: Monitor rendszer működési felületei: Adminisztrációs felület Kliens oldali (mobil/tablet) felület 
Kommunikáció: Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása Adatmentés: Adatok heti 
rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása. Monitor kliens (mobil) oldal által támogatott operációs rendszerek
: Android és iOS Böngésző támogatása: Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer (Edge) és/vagy Opera Statisztikai eredmények 
gyűjtése, analizálása és exportálása: Word és/ vagy Pdf és Excel riportok készítésének és letöltésének biztosítása. A rendszerhez és 
berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása. Ipad
10,5” kijelzővel, 32 gigabite memóriával. 4 gigabitemobilnette LTE biztosítással. Fenntartási, üzemeltetési feltételek: – Osztályos 
tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven évi egy alkalommal. – Bevezetés segítése felhasználói oldalon, bevitt adatok 
tárolása, statisztikák konvertálása a bevitt intézményi adatokból. – Fenntartási időszakban a szerver és a licensz folyamatos 
elérhetőségének biztosítása. Frissítések automatikus küldése. – Meghibásodás esetén ingyenes szervízháttér biztosítása. Tartalmazza 
a felületfertőtlenítés végrehajtásához szükséges fertőtlenítő keverő-adagoló berendezéseket emeletenként, takarítási zónánként a 
fekvőbeteg ellátó osztályokon (7 db). Előírt oktatás, tréning: Ajánlatkérő intézmény felső-középvezető személyek részére (kb. 30- 50 fő)
1 – 1 óra időtartamban a beüzemeléstől számított 1 héten belül. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit 
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely 
megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy 
valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati 
elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű 
és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, 
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) 
bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását. A beszerzés tárgyának 
további meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban részletesen a 
Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (12 hónap) felüli jótállás vállalása: (….
hónap) (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap),

20

Nem

Igen

Nem

30

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Záró-fertőtlenítést végző,környezetbarát automataII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

EFOP-2.2.18-17-2017-00035Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

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

Adás-vételi szerződés keretében 1 db Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer szállítása. Az infekciókontroll 
szempontból magas rizikójú betegeket ellátó egységek közvetlen betegellátó területeinek, illetve a multirezisztens kórokozó (MRK) 
okozta fertőzés/kolonizáció miatt alkalmazott izolációs kórtermek eredményes és hatékony záró-fertőtlenítése környezetbarát 
automata berendezéssel. • Fertőtlenítő készülék, időzítővel és nyomon követési rendszerrel • Alkalmas legyen zárt helyiségek 
fertőtlenítésére • Alacsony nettó súlyú (maximum 6 kg-os), hordozható készülék • Műanyag burkolata alkohol bázisú fertőtlenítő 
szerrel dekontaminálható legyen • Érintésmentes technológia biztosítása digitális időkapcsoló, időzítőkapcsoló segítségével • Az 
alkalmazandó biocid termékek biztonsági adatlappal rendelkezzenek, felületfertőtlenítésre engedélyezett legyen • A kezelendő 
helyiségben minden tárgy bent maradhasson, ne okozzon anyagkárosodást a felhasznált fertőtlenítőszer • Az alkalmazandó biocid 
termék csak eredeti csomagolásban kerülhet felhasználásra, egyszerűen legyen csatlakoztatható a géphez, kézzel ne legyen 
manipulálható az adagolás • A kijutatott szer biológiailag bomoljon le, ne károsítsa a környezetet • A fertőtlenítés gyorsan, 
időtakarékosan elvégezhető legyen. • A munkaterület újbóli használatbavétele ne haladja meg az 5 órát • A fertőtlenítési folyamat 
teljesen automatizáltan menjen végbe, az egyes fázisokról a gép minőségügyi dokumentációt készítsen • A gép rendelkezzen PC 
csatlakoztatási lehetőséggel • Magyar nyelvű használati utasítást, gépkönyvet, három példányban biztosítani a felhasználók részére • 
A technológia bevezetésekor oktatás biztosítása egy alkalommal a rendszert működtető dolgozóknak. Az oktatási anyag foglalja 
magába: o a fertőtlenítési eljárás jelentőségét, o a fertőtlenítő anyag tulajdonságait, veszélyeket, munkavédelmi előírásokat, o a 
fertőtlenítő berendezés működési elvét, o a gép felépítését, alkatrészek elhelyezkedését, veszélyforrások feltérképezését, o a gép 
használatát, o a gép ellenőrzését, hibajelzések áttekintést. • Meghibásodás esetén szerviz háttér biztosítása, telefonos konzultáció 
lehetőségének biztosítása. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a 
hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása 
Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet 
különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző 
szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az 
ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az 
állításait alátámasztja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos
költséget, díjat. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz 
beüzemelését, használatának betanítását. A beszerzés tárgyának további meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a 
jelen pontban nem ismertethető, azonban részletesen a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
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5 - Légtechnikai fertőtlenítő rendszerekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

EFOP-2.2.18-17-2017-00035Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Igen

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (12 hónap) felüli jótállás vállalása: (….
hónap) (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap),

20

Nem

Igen

Nem

30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

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

Adás-vételi szerződés keretében Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek szállítása.Elsősorban a kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (
műtő,intenzívosztály,transzplantált intenzív, fertőző osztály,gyermekosztály,kórtermekstb), illetve nagy forgalmú közösségi terek 
levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezések telepítése.Kisebb teljesítményű légtechnikai fertőtlenítő berendezés 47db, falra 
szerelhető.Nagyobb teljesítményű légtechnikai fertőtlenítő berendezés 24db, falra szerelhető.Nagyobb teljesítményű légtechnikai 
fertőtlenítő berendezés állványra szerelhető 18db+állványGördíthető állvány biztosítása (1db), amelyre a nagyobb teljesítményű 
légtechnikai fertőtlenítő berendezés (18db) helyezhető el, a mikrobiálisan váratlanul szennyeződött munkaterületek 
dekontaminálására 18db. Magassági opció, 152–222cm közötti magasságban legyen állítható. Fémszerkezetű, antibakteriális 
bevonattal. Gördíthető kivitel 4db, fékezhető bolygókerékkel.Kisebb teljesítmény: min.30m3/óra légszállítás,Nagyobb teljesítmény: min
.55m3/óra légszállítás, Kihelyezése a következő egységekben:, Műtőblokk 4db,Intenzív osztály 1db,Szülőszoba 1db,Sebészet 1 db,
Belgyógyászat 4db,Krónikus osztály 3db,Ápolási osztály 2db,Sürgősségi osztály 1db,Reumatológia 1db.Összesen: 18db • Filter és 
vegyszermentes tisztítás. • Nincs káros anyag kibocsájtás, a készülék folyamatosan is biztonságosan működtethető a betegek és a 
személyzet környezetében. • Típustól és beállítástól függően min.30m3/óra levegő elszívás beépített ventilátor segítségével. • CE 
tanúsítvány megléte • Laboratóriumban igazolt hatásmechanizmus: egyszeri áthaladás során bekövetkező ölő hatás vírusok, 
penészgombák és baktériumok esetében egyaránt. • Hatékonyan csökkenti a kellemetlen szagokat és a levegőben található allergének 
káros hatásait. A technológia technikai és gazd-i fenntarthatósága, fenntartási és üzemeltetési feltételek: • Díjmentes helyszíni 
telepítés és beüzemelés. Oktatási tematika egészségügyi dolgozóknak: o A légtechnikai fertőtlenítő rendszer jelentősége a fertőzések 
elleni küzdelemben. o Kórházi fertőzések csökkentése. o Antibiotikum felhasználás csökkentése az alkalmazott berendezéssel. o 
Egészségügyi személyzet biológiai kockázatának csökkentése. Oktatási tematika műszaki dolgozóknak: o Légtechnikai fertőtlenítő 
berendezés működése. o Légtechnikai fertőtlenítő berendezés tisztítása, fertőtlenítése. • 95% feletti üzemidő biztosítása: 
meghibásodás esetén cserekészülék biztosítása 7 munkanapon belül. • Magyar nyelvű szerviz háttér 7/24-es rendelkezésre állással. 
Előírt oktatás, tréning: Ajánlatkérő intézmény felső-középvezető személyek részére (kb 30-50fő) 1–1óra időtartamban a beüzemeléstől 
számított 1 héten belül. A Kr. 46§(3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagyvédjegyre,szabadalomra,
tevékenységre, személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén amellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést érteni kell.Az egyenértékű megoldás esetén ennek bizonyítása Ajánlattevő feladata, bármely megfelelő 
eszközzel igazolva.Ez lehet különösen a gyártótól származó műszaki dok. vagy valamely független,szakmailag elismert akkreditált 
tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dok. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással 
ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia,olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait 
alátámasztja. Ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, behozatallal,forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes 
költséget,valamennyi járulékos költséget,díjat. Ajánlati ár tartalmazza a Kbt.8§(2)bek szerinti költségeket az eszköz beüzemelését,
használatánakbetanítását.A további meghatározás a TED karakterkorlátozása miatt részletesen a Közbesz.dok. műszaki leírása 
tartalmazza.

Igen

Igen

Fémből készült antibakteriális készülékház 10

A megajánlott készülék elektromos fogyasztása kevesebb, mint 50 Watt 10

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (12 hónap) felüli jótállás vállalása: (….
hónap) (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)

10

Nem

Igen

Nem



EKR000522962018

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - A levegőfertőtlenítés kontrollját végző rendszerekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

EFOP-2.2.18-17-2017-00035Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

meghatározásra:

30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

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



EKR000522962018

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Adás-vételi szerződés keretében 1 db A levegőfertőtlenítés kontrollját végző rendszer szállítása. • alkalmas legyen mikrobiológiai célú 
levegő mintavételezésére • levegő mikrobiológiai célú minitorozására alkalmas legyen • Mikroprocesszoros vezérlés • 
Felhasználóbarát kezelés membrán kapcsolók és alfanumerikus kijelző segítségével • Beállítható mintavételezési mennyiség • 
Programozható időzítésű működés • Felhasználó által előre beállítható egy olyan mintaméret, amelyet gyakran használ • Kis súly (
maximum 5 kg), kézzel hordozható kivitel • Akkumulátortöltés-jelző • Beépített állványcsatlakozás A 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra
, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „
vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. 
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól 
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó 
műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el 
kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az 
ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat. Az 
ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, 
használatának betanítását. A beszerzés tárgyának további meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban 
nem ismertethető, azonban részletesen a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (12 hónap) felüli jótállás vállalása: (….
hónap) (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)

20

Nem

Igen

Nem

30

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65§ alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69§ (4)-(6) bek. 
foglaltak alapján. M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek - a Kbt. 67§ (2) bek. alapján - csatolnia kell a cégszerűen aláírt, 
EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21§ (1) bek. a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt 
alkalmassági követelménynek. Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69§ (4)-(6) bek. foglaltak alapján, 
az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani - az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre 
bocsátott, és kötelezően alkalmazandó - táblázatos formában ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított három éven belül teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (
fertőtlenítő eszközök, berendezések, rendszerek) szállításából származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az 
ellenszolgáltatás darabszámát, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a 
szerződő fél kapcsolattartóját, telefonszámát, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Figyelemmel a Kbt. 65.§ (2) bekezdésben foglaltakra ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeket.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és 
a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) 
benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. 
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak 
szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az ajánlattevőnek Kbt. 62. § (1) bek. k) pontja vonatkozásában nyilatkozni kell, hogy a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes -e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi 
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az 
igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében 
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított dokumentumok is benyújthatóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a 
Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevők a változásbejegyzésről 
nemleges tartalommal is nyilatkozni kötelesek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2016/62. számú 
Útmutatójában foglaltakra (2016.06.01.), amely szerint, ha a KR nem tartalmazza a Kbt. 69.§ (11) bekezdésének megfelelő 
nyilvántartást, az ajánlattevőnek a nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell 
megjelölnie.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.14) További információ:

EFOP-2.2.18-17-2017-00035Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Igen
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Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termékek nettó
vételára. A késedelmi kötbér mértéke a kötbér alapjának 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után. Minden megkezdett 
naptári nap késedelmes nap. A késedelmi kötbér max. mértéke 10 naptári nap után 10 %-a. A teljesítés Eladó részéről történő 
meghiúsulása esetén a kötbér mértéke 20 %. Felmondás,elállás,jótállás:Kbt.143§(1)-(3);Ptk.6:213§, a szerződéstervezet szabályai. 
Ajánlattevő az I-VI. részek esetében 12 hó jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel napja, 
valamennyi részben. Fizetésre vonatkozó feltételek: Ptk.6:130§(1)-(2) bek., Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, 
a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Karakterkorlátozása miatt folytatás a VI.3) pontban.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1/ nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 
éven belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített referenciával: 1. ajánlati rész esetében a nettó 2.500.000. forint fertőtlenítő 
gyakorlatot támogató rendszer (vagy azokkal műszakilag egyenértékű támogató rendszer) szállításából származó referenciával; 2. 
ajánlati rész esetében Fertőtlenítőszer adagolók szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely referenciák együttes 
mértéke elérte a 100 db-ot; 3. ajánlati rész esetében a nettó 3.000.000. forint felületi dekontaminációt támogató rendszer (vagy 
azokkal műszakilag egyenértékű fertőtlenítés ellenőrző berendezés, rendszer) szállításából származó referenciával; 4. ajánlati rész 
esetében a nettó 500.000. forint záró-fertőtlenítő automata berendezés (vagy azokkal műszakilag egyenértékű fertőtlenítő automata 
berendezés, vagy rendszer) szállításából származó referenciával; 5. ajánlati rész esetében Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek 
szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely referenciák együttes mértéke elérte az 20 db-ot; 6. ajánlati rész esetében a 
nettó 400.000. forint levegőfertőtlenítés kontrollját végző rendszer (vagy azokkal műszakilag egyenértékű levegőfertőtlenítő 
berendezés, rendszer) szállításából származó referenciával; A fenti referencia követelmény akár több szállítással is igazolható. A 
műszaki egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata és felelőssége. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bek. foglaltak szerint is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bek-re. A 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 22§ (3a) bek. vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy azért nem írható elő a korábbi teljesítéshez 
kapcsolódóan olyan mennyiségi meghatározás az 1. rész, 3. rész, 4 rész és 6. rész tekintetében, amelyre a Kbt.65§ (5) bek. foglalt 
százalékos viszonyítás alkalmazható lenne, mert alkalmazása esetén a részeknél egy nem egész számmal meghatározható db számot 
kapnánk mennyiségül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlattevőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő 
nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24§ (1) bekezdésére. 
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65§ (6)-(7) és (11) bek foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.

Nem

Nem
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Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

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

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

2018.10.08 08:00

HU

2018.10.08 10:00

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) szerint az EKR végzi.
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1) AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása az EKR rendszerben történik, így az EKR szerinti 
érdeklődés jelzése az eljárásban való részvétel feltétele. 2) A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig 
korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az EKR-en. 3) Ajánlatkérő a Kbt.71.§ értelmében az összes Ajánlattevő 
számára azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít. 4) Ajánlattevő a termékek árát HUF-ban köteles megadni, mely ár AK 
székhelyére értendő és tartalmaz minden járulékos költséget. Ajánlatkérő egyéb fizetőeszközben megadott árakat nem fogad el és az 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 5) A 424/2017. (XII.19.) K. r.11.§(1) bek értelmében az EKR-ben az ajánlatkérő által a 
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintáját, az ajánlattevő elektronikus űrlap 
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6) A felhívás III.1.3) M.1pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített 
Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 7) A közbeszerzési 
eljárásnak és a szerződés teljesítésének is a hivatalos nyelve és a munkanyelve HUN. 8) AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, 
AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén–az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 9) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 10) AK ajánlati biztosítékot 
nem kér az eljárásban benyújtani. 11) AK érvényesíti a Kbt.143.§ (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okokat a szerződés 
tekintetében. 12) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet létrehozását. 13) Az ajánlatok elbírálása mindkét rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(
Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja). Adható pontszám: minden részszempont esetén 0,0-10,00 pont. További információkat a 
dokumentáció tartalmaz. 14) FAKSZ: Dr. Weisz Gyula (Lajstromszám:00940) 15) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény,a 321/2015. Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) K. r., valamint a Ptk. előírásai irányadóak. 
16) Az AF III.2.2) ponthoz: A fin.formája: utófinanszírozás az EFOP-2.2.18-17-2017-00035 azonosítószámú „Betegbiztonság növelését 
célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” c. projektkonstrukció keretében, utófinanszírozás 
Támogatási intenzitás: 100%. Valamennyi rész vonatkozásában a számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. és a szerződés 
szerint történik. Ajánlattevő 1 (egy) db részszámlát állít ki a leszállítást követően, a fizetendő ellenérték 90%-os mértékében és 1 (egy) 
db végszámla benyújtására jogosult a szerződésben rögzítettek szerint a berendezések szerződésszerű telepítését és 
üzembehelyezését követően a fennmaradó ellenértékről, azaz 10 %-os mértékben. 17) AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontját. 18) AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével 
kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által 
küldött hivatalos válasz az irányadó. Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a 
NEKSZT Kft. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT e-mail: helpdesk@nekszt.hu, telefonszáma:+36/1-465-8899 Üzemeltető: www.nekszt.hu 19) A 
hirdetményi rendszer terjedelmi korlátai miatt a további információkat korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető közbeszerzési dokumentum tartalmazza. AK rögzíti, hogy a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 naptári 
napot ért.

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Nem

Nem

Nem

Nem

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Feladásra vár Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2018.09.06

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

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

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

Kbt. 148. § (2) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre 
jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos 
érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, illetve ezek módosításának, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás jogsértő volta miatt 
kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdek-képviseleti szervezet is. (E bekezdésben 
foglaltak a továbbiakban együtt: kérelmező.) (3) A kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező 
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a 
kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl 
kérelmet előterjeszteni nem lehet.

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593




