
HU-Abony: Különféle orvosi eszközök és készítmények 

2010/S 61-090597 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

Árubeszerzés 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Abony Város Önkormányzata  

Kossuth tér 1.  

Kapcsolattartó: Romhányiné Dr. Balogh Edit  

2740 Abony  

MAGYARORSZÁG  

Tel. +36 53361571  

E-mail: abony@abony.hu  

Fax +36 53360010 

További információk a következő címen szerezhetők be: Eunitas Kft.  

Szabadka u. 35/b.  

Kapcsolattartó: Némedi Márta  

2120 Dunakeszi  

MAGYARORSZÁG  

Tel. +36 13010836  

E-mail: info@eunitas.hu  

Fax +36 13010836 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Eunitas Kft.  

Szabadka u. 35/b  

Kapcsolattartó: Némedi Márta  

2120 Dunakeszi  

MAGYARORSZÁG  

Tel. +36 13010836  

E-mail: info@eunitas.hu  

Fax +36 13010836 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent 

említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI  
Regionális vagy helyi iroda/hivatal  
Általános közszolgáltatások  
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS  
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Szállítási szerződés.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 2740 Abony, Újszászi út 21.  

NUTS-kód HU102 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása  

mailto:abony@abony.hu?subject=TED
mailto:info@eunitas.hu?subject=TED
mailto:info@eunitas.hu?subject=TED


II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Ajánlatkérő részére az új Egészségházban felszerelésre kerülő kizárólag új orvosi műszerek leszállítása és 
üzembehelyezése.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

33190000 
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?  
Igen  
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel  
Nem  
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?  
Nem  
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1) Teljes mennyiség  
Az Egészségház felszereléséhez szükséges műszerek az alábbiak szerint:  
— 1. Babydoppler 1 db,  
— 2. Vizsgáló mikroszkóp 1 db,  
— 3. Digitális képnéző 1 db,  
— 4. Tympanométer 1 db,  
— 5. Perimeter 1db,  
— 6. Mikroszkóp 1 db,  
— 7. Terheléses EKG 2 db,  
— 8. Felső panendoszkóp 1 db,  
— 9. Flexibilis cystoscopos eszköz 1 db,  
— 10. Urológiai vizsgálóasztal 1 db,  
— 11. Digitális röntgen diagnosztika 1 db,  
— 12. Kolposcop 1 db.  
A részletes specifikációt az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.  
II.2.2) Vételi jog (opció)  
Nem  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  
befejezés 30.6.2010  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  
Késedelmi kötbér. Meghiúsulási kötbér a teljes szerződéses érték 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: a 
hibásan teljesített készülék értékének 10 %-a.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Ajánlatkérő 10 %-os előleget biztosít a vállalkozó választása szerinti igénylési formában. Ajánlatkérő a 
leszállításra kerülő készülékek ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételekkel a 
teljesítésétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy  
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  
Nem  
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások 
teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének 
igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 
60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 
61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt 
kizáró okok állnak fenn.  
A Kbt. 60. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok a Kbt. 63. § 



(1)-(6) bekezdései szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatók.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
a.) az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó valamennyi, a cégkivonatban 
szereplő pénzintézettől származó, az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi, egyszerű 
másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági 
teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal:  
— a számlavezetés kezdő időpontja,  
— tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a számlán történő esetleges sorban állásról, 
illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az igazolás kiállításának dátumától visszaszámított egy éven 
belül.  
b.) A számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámoló, valamint könyvvizsgálói záradék egyszerű másolata 
(Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont), amennyiben a hivatkozott dokumentumot a hatályos jogszabályok szerint 
könyvvizsgálóval záradékoltatni kell.  
c.) A beszerzés tárgya szerinti áruk leszállítására, ill. üzembehelyzésére vonatkozó felelősségbiztosítás 
meglétéről szóló igazolás (biztosítási kötvény) másolata.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) a.) a pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint 
ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó határidőre eleget tesz fizetési 
kötelezettségének, és számláján az igazolás kiállításának dátumától visszaszámított egy éven belül 30 
napot meghaladó sorban állás nem fordult elő;  
b.) a III.2.2.b) pont szerint benyújtott dokumentum alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő és a Kbt. 71. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó beszámolójának mérleg szerinti eredménye nem negatív és a 
könyvvizsgáló korlátozó záradékkal nem látta el.  
c.) ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a benyújtott biztosítási kötvény 
alapján rendelkezik felelősségbiztosítással.  
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a fenti követelményeknek 
külön-külön kell megfelelni.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának műszaki alkalmasságát igazoló 
okmányok a következő módon:  
M1. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három év bármelyikében egészségügyi intézmény vagy 
rendelőintézet részére teljesített, a kiírás tárgyában megjelölt vagy azzal azonos funkciójú digitális röntgen 
diagnosztikai készülék szállítására vonatkozó referencia a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
meghatározott formában. ( Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont).  
M.2. A megajánlott berendezések magyar nyelvű termékleírása. (Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pont)  
M.3. A megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől 
származó tanúsítvány illetve megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint a termékek megfelelnek a 
16/2006. (III. 27.) EüM. rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek. (Kbt. 67. § (1) bekezdés e) 
pont)  
M.4. A minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő 
akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint az EN ISO 
9001:2000 előírásainak megfelelően, vagy a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett 
intézkedéseinek leírása (Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pont)  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
M1. Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának rendelkeznie kell az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évben összesen legalább 3 darab, egészségügyi intézmény vagy 
rendelőintézet részére teljesített, a kiírás tárgyában meghatározott vagy azzal azonos funkciójú digitális 
röntgen diagnosztikai készülék szállítására vonatkozó referenciával.  
M.2.A termékleírás alapján megállapítható legyen, hogy a megajánlott készülék(ek) megfelelnek az ajánlati 
dokumentációban megadott műszaki feltételeknek  
M.3. Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, minden megajánlott 
készülékre vonatkozóan rendelkeznie kell a Kbt. 67. § (l) bekezdés e) pontja szerinti tanúsítvánnyal  
M.4. Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának rendelkeznie kell a 
Kbt. 67. § (1) f) pontja szerinti tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő, teljes körű minőségbiztosítási 
rendszer leírásával.  
Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a fenti követelményeknek 
együttesen kell megfelelni.  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
Nem  



III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét?  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
IV.1.1) Az eljárás fajtája  
Nyílt  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során  
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
IV.2.1) Bírálati szempontok  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok  
1. Az ajánlatkérő által fizetendő bruttó ellenszolgáltatás mértéke.. Súlyszám 10  
2. Garancia időtartama (hónapokban, min. 24 hónap).. Súlyszám 3  
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?  
Nem  
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám  
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?  
Nem  
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok  
A dokumentáció beszerzésének határideje 13.5.2010 - 10:00  
Kell-e fizetni a dokumentációért?  
Ár 80 000 HUF  
A fizetés feltételei és módja: A fenti összeg bruttó érték. Az ellenérték, átutalását, az átvételt megelőzően 
az Ajánlatkérő nevében eljáró Eunitas Kft. AXA Bank Nyrt-nél vezetett 17000019-12049150 számú 
bankszámlájára kell átutalni. és kérjük, az átutalással egy időben faxon a pontos számlázási cím 
megadását.  
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása ellenében, 
munkanapokon 9:00-15:00 óráig, pénteken 13:00 óráig adja át. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a 
dokumentáció 8:30-10:00 óráig vehető át.  
Ha a dokumentáció megküldését kérik, a lebonyolító a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon 
belül ennek eleget tesz, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértékét megfizették.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
13.5.2010 - 10:00  
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére  
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  
magyar.  
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 13.5.2010 - 10:00  
Hely Abony Város Önkormányzata, polgármesteri tárgyaló, MAGYARORSZÁG, 2740 Abony, Kossuth tér 1.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen  
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek 
jelen.  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?  
Nem  
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  

Igen  
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: 
KMOP-4.3.2-2008-0008.  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  



1.) Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-10 pont. Az 
egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra 
adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes 
részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így 
összegzett súlyozott összértékek kerülnek összehasonlításra.  
2.) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell:  
— az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazását,  
— ajánlattevő kifejezett, egyértelmű, cégszerű nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti tartalommal,  
— ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi 
keltezésű cégkivonatát eredeti vagy egyszerű másolati példányban (az aláírási jogosultság és a 
számlavezető pénzintézet ellenőrzése céljából). Továbbá az ajánlatban csatolni kell a cégkivonat alapján a 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i)t eredeti vagy közjegyző által hitelesített 
példányban,  
— az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a 
megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban 
még szerepelnek olyan pénzintézetek, melyeknél a bankszámlavezetés már megszűnt, de a változás 
bejegyzése a cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a pénzintézet felé 
megküldött felmondó levél vagy a pénzintézet - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - 
nyilatkozatának becsatolása is.  
A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak 
lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi 
alkalmassági követelmények teljesülésére.  
— Ajánlatkérő a dokumentáció részeként szerződéstervezetet bocsát rendelkezésre, amely többek között 
tartalmazza a szerződés teljesítésének biztosítékaként nyújtandó garancia, valamint az ajánlatkérő által 
igényelt kötbér minimumfeltételeit is. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
részletezettek szerint úgy kell kidolgozni, hogy az ajánlattevő által a bírálati részszempontok tekintetében 
történt részletes vállalásokat egyértelműen rögzítő vállalkozási szerződést eredeti példányban, cégszerűen 
aláírva, a másolati példányokban másolati példányban be kell nyújtani.  
A felhívásban előírt követelményeknek elegettevő szerződés benyújtása az ajánlat érvényességének 
feltétele.  
— Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV. a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,  
— az ajánlati dokumentációban előírt nyilatkozatok és dokumentumok.  
3.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ában meghatározottak figyelembe vétele mellett egy alkalommal irodai, és azt 
követően helyszíni konzultációt tart, melynek dátuma: 21.4.2010 (10:00). Az irodai konzultáció helyszíne: 
Abony Város Önkormányzata, polgármesteri tárgyaló, MAGYARORSZÁG, 2740 Abony, Kossuth tér 1.  
4.) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az 
ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, 
az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.  
5.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni 
kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással  
6.) Az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint.  
7.) Az eredményhirdetés helye és időpontja: 27.5.2010 (10:00).  
Hely: Abony Város Önkormányzata, polgármesteri tárgyaló, MAGYARORSZÁG, 2740 Abony, Kossuth Tér 
1.  
8.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.6.2010.  
9.) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem 
ruházható.  
10.) Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell neveznie a Kbt. 71. § (1) bekedés b) pontja alá tartozó 
alvállalkozókat. Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének 10 %-át 
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevő 
nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 71. § (1) a), és c) pontjaira vonatkozóan is, nemleges nyilatkozatot is 
csatolni kell.  
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) 
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-
69. § alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának 
feltételeit és igazolását.  
12.) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell 
elkészíteni, kivételt képeznek ez alól a külföldi ajánlattevő nevében történő eljárásra felhatalmazó okiratok, 
a külföldi ajánlattevők által benyújtandó okiratok, valamint az ajánlattevők által megajánlott termékek 



prospektusai és minőségtanúsítványai, amelyeket az ajánlatkérő angol vagy német nyelven is elfogad.  
13.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az 
ajánlatoknak be kell érkezniük az "A" Melléklet III. pontjában megadott címre. A postai kézbesítésből eredő 
késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni.  
14.) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.  
15.) Az ajánlatokat négy (egy eredeti és három másolat) példányban, 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 "Abony Egészségház 
Orvosi műszerek" megjelölést kell feltüntetni.  
Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti 
példány tartalma az irányadó.  
Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.  
16.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell 
eljárni.  
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  

Margit Krt. 85.,  

1024 Budapest  

MAGYARORSZÁG  

E-mail: dontobizottság@chello.hu  

Tel. +36 13367776  

Fax +36 13367778 
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető 
be  

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  

Margit Krt. 85  

1024 Budapest  

MAGYARORSZÁG  

E-mail: dontobizottság@chello.hu  

Tel. +36 13367776  

Fax +36 13367778 
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  
25.3.2010  

 

 
 

mailto:dontobizottság@chello.hu?subject=TED
mailto:dontobizottság@chello.hu?subject=TED

