ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás EKR001297502019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

DURA 422MV tip. CT rtg. cső beszerz. és beüz.

Ajánlatkérő
neve:

Keszthelyi Kórház

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Keszthelyi Kórház

Postai cím:

Ady Endre Utca 2

Város:

Keszthely

NUTS-kód:

HU223

Postai irányítószám:

Kertész

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
17784331

Nemzeti azonosítószám

titkarsag@keszthelyikorhaz.hu

Telefon:

8360

Ország:

Magyarország

Márta
+36 83311060

+36 83314221

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.keszthelyikorhaz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

MediTen Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Postai cím:

Hungária Körút 5-7.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzes@mediten.hu

HU110

Postai irányítószám:

Keresztes
Telefon:

EKRSZ_
40759607

Nemzeti azonosítószám

1101

Ország:

Magyarország

István
+36 302457279

Fax:

Internetcím(ek)
www.keszthelyikorhaz.hu
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2019.12.10 10:56:28

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
33115100-0

DURA 422MV tip. CT rtg. cső beszerz. és beüz.

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új DURA 422-MV rtg cső cseréje (beszerzése, beüzemelése, a meghibásodott cső jogszabályoknak megfelelő elszállítása) a
meglévő Somatom Emotion 16 CT berendezés meghibásodott rtg. csöve helyett
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

15

vagy a teljesítés határideje:

Keszthelyi Kórház 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tulajdonában lévő Somatom Emotion 16 CT berendezés üzemeléséhez szükséges 1 db röntgen cső, mely részekre nem
osztható, részajánlattétel kizárt.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Somatom CT csőcsere

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
33115100-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

A teljesítés helye:

Keszthelyi Kórház 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új DURA 422-MV rtg cső cseréje (beszerzése, beüzemelése, a meghibásodott cső jogszabályoknak megfelelő elszállítása) a
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meglévő Somatom Emotion 16 CT berendezés meghibásodott rtg. csöve helyett
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár (Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

15

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 100. § (5) bekezdését. Az ajánlatkérő az eljárásban kizárólag egy ajánlattevőt hív fel ajánlattételre, így a
Kbt. 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy már
az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint: A Kbt. 114. § (2) bekezdés
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően kell igazolni. A Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására elfogadja a – figyelemmel a Kbt.114.§. (
2) bek-re - elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát - a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése
mellett - a kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként. Ajánlatkérő nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre a kizáró okok
vonatkozásában. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében, a 13. §-ban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bek-ben írtak szerint nem ír elő alkalmassági követelményeket, tekintettel arra, hogy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak egy meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: - A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap. - A
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 25 %-a. Részletesen lásd a szerződés-tervezetben.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősül. Ajánlatkérő fenti jogalanyiságából
következően a számla ellenértékének kiegyenlítése a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A§. szerint és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény szerint átutalással történik. A számla fizetési határideje 30 nap figyelemmel 1997. évi LXXXIII. tv 9/A.§.-ára. Az ajánlattétel, a
kifizetés, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül
kifizetésre. A Kbt. 27/A. §; a 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései irányadóak. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződés feltételek tartalmazzák.

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

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Nem
Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
A 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja.
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2019.12.03

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
A tárgyalás(ok) lefolytatása: A tárgyaláson csak a kizáró okok hatálya alatt nem álló ajánlattevő vehet részt. Az ajánlatkérő és
ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést (
Kbt. 88. § (1) bek.). Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy a Kbt. 87. § (6) bekezdése
szerint amennyiben azt szükségesnek ítéli, fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően úgy dönthet,
hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről
haladéktalanul értesíti az ajánlattevőt, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az
ajánlatkérő által - a (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - meghatározott időre. Ajánlatkérő - Kbt. 88. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás következő
fordulójának megkezdéséig – egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül – az adott
tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részére egy példányt át kell adni vagy két munkanapon belül meg kell küldeni. A
tárgyalási jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek megküldeni. [EKR 20. § (10) bekezdés] A
tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező
személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának, vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a
tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságának meglétét Ajánlatkérő
minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a
megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot – akár
újabb ajánlatot is – tenni. Tárgyalás helye, és pontos ideje (adott esetben): Tárgyalás helye: 8360 Keszthely, Ady E. u. 2. Gazdasági
igazg. tárgyaló Tárgyalás pontos ideje: 2019.12. 03. 10:00 óra A tárgyalási jegyzőkönyv(ek)ben rögzített, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban szereplő feltételek alapján a szóbeli tárgyalás(ok) befejezését követően az ajánlattevő végleges írásos ajánlatot
köteles tenni. A tárgyalások befejezésével, azaz a végső ajánlattételi határidő lejártával ajánlati kötöttség jön létre, melynek
időtartama 30 nap.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.11.29

10:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
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vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.11.29

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.

V.2) Az ajánlati biztosíték
Nem

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.3) További információk
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:
EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak. 2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. 3. Az
ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus
űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 4. Az értékelési szempont szerinti
megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az
ajánlat részeként kitölteni. 5. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. 6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve
a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven
nem nyújtható be. 7. Közös ajánlattétel - a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra tekintettel – nem lehetséges. 8. Az
eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban az EKR rendszeridő az irányadó. 9. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
nem kívánja alkalmazni.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.11.13

(A rendszer automatikusan tölti)

Ajánlattételre meghívás

Felhívjuk figyelmét a Kbt. 99. § (3) bekezdésében foglaltakra! Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a jogszabályban foglaltaknak megfelelő szám
ajánlattételre!
Szervezet neve

Szervezet székhelye

Kapcsolattartó

Felhívás

Besorolás

Siemens Healthcare
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 1143
Budapest Gizella Út 51-57

Tel.: +36 14711901
Email: kozbeszerzes.hc.hu.dl@
siemens-healthineers.com

Felhívás

Meghívott gazdasági
szereplő
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