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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
Nemzeti azonosítószám: AK16969
Postai cím: Tekla utca 2/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00026)
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szakrendelo16.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
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A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.patt.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00026)
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.saldo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00026)
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.saldo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemlencsék beszerzése 3 évre
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33731110-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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Szállítási szerződés az Ajánlatkérő Intézmény részére 3 évre szükséges különféle szemlencsék, és
tartozékaik beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szemlencsék beszerzése 3 évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33731110-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
1163 Budapest, Tekla u. 2/c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. tétel: Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) aszférikus műlencse 500 db/év
2. tétel: Háromtestű, hidrofób vagy hidrofil akrilát alapanyagú (optika) műlencse 17 db/év
3. tétel: Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) tórikus műlencse 5 db/év
4. tétel: Szemészeti egyszer használatos izolációs-műtéti szett: 522 db / év
A megrendelésre kerülő mennyiség a megadottakhoz képest 30 százalékkal felfelé eltérhet.
Térítésmentesen fixen a szerződés teljes időtartamára telepítendő készülékek:
- Operációs szék 1 db
- Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerek 1 készlet
- Phacoemulsificatios készülék 1 db
- Operációs mikroszkóp 1 db
- Szemészeti lézer 1 db
- Diagnosztikai ultrahang 1 db
- Sterilizátor 1 db
- Ultrahangos tisztító 1 db
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- Szemészeti YAG lézer 1db
- Szemfenéki diagnosztikai eszköz Funduskamera és OCT készülék
A fent felsorolt, fixen telepítendő eszközökre Ajánlattevő teljes körű garanciát köteles biztosítani a
szerződés érvényessége alatt. Az összes eszközre Ajánlattevő teljes körű szervízszolgáltatást
köteles biztosítani saját költségére 24 órás rendelkezésre állási idővel, az összes működéséhez
szükséges tartozék, kopó alkatrész térítésmentes biztosításával.
A lencsék és a telepítendő berendezések részletes specifikációját a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az 1. tételre ajánlott műlencse törésmutatója (min. 1,45) 4
2 Az 1. tételre ajánlott műlencse rendelkezik-e kékfényszűrővel? 4
3 A 2. tételre ajánlott műlencse hidrofób akrilát? 3
4 A 3. tételre ajánlott műlencse rendelkezik-e kékfényszűrővel? 3
5 Az ajánlattevő által telepítendő Phacoemulsificatios készülék rendelkezik-e torziós
üzemmóddal? 6
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A teljes mennyiség 30 %-a vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek
lehívása a lencsék felhasználásának függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes szállítás, illetve a nem teljesítés
esetére. Kötbérrel kapcsolatos szabályok a dokumentációban.
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. és 3. §-a alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7)
bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e)
pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont
kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be.
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Kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat,
igazolásokat kell benyújtani.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az ajánlat részeként a
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni (előzetes igazolás).
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja szerint az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből az eljárás tárgyát képező szemlencsékre
vonatkozó szállítási referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező
időpontját, a szerződést kötő felet, szállítás tárgyát, a teljesített mennyiséget, valamint az arról
szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
(nyilatkozatban), valamint a 310/2011. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti
referencia-igazolásokat (egyszerű másolatban);
M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. c) pontja szerint szemlencsék szállítására
(gyártására, vagy értékesítésére, kereskedelmére) vonatkozó ISO 13485 (Orvostechnikai
eszközök) minőségirányítási rendszer tanúsítványának vagy azzal egyenértékű tanúsítványnak,
illetve egyenértékű intézkedések igazolásának másolatát;
M3) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatban szereplő
szemlencsék, műtéti szettek, és telepítésre kerülő berendezések leírását, és a 93/42/EC irányelv
és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt (vagy azzal egyenértékű) minőségi
megfelelőségi tanúsítványt és/vagy megfelelőségi nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból
alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább 1
db, minimum 1000 db egytestű hidrofób akrilát alapanyagú aszférikus műlencsékre vonatkozó
szállítási referenciával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a
vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítási
referenciákat fogadja el.
M2) szemlencsék szállítására (gyártására, vagy értékesítésére, kereskedelmére) vonatkozó ISO
13485 (Orvostechnikai eszközök) szabványnak megfelelő tanúsított minőségirányítási
rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéssel. A
minőségirányítási rendszerek tanúsítványának az eljárás eredményének kihirdetése
időpontjában érvényesnek kell lennie. Amennyiben a tanúsítvány az ezt megelőző időszakban
lejár, akkor igazolni kell a tanúsítvány megújítására vonatkozó tevékenység megkezdését.
M3) a megajánlott termékek és berendezések vonatkozásában a 93/42/EC irányelv és /vagy a
4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi
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tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi nyilatkozattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a telephelyén a szemlencsék vonatkozásában konszignációs raktár telepítését írja elő.
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt szállításokat követően kiállított számla ellenében, átutalással
teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek
megfelelően.
Az ajánlati árak a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig kötöttek. Azt követően évente
egy alkalommal, legfeljebb a KSH által az előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex (infláció)
mértékével lehetséges az áremelés.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u.
2-4.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a alapján meghatározott
személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. március
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Közbeszerzési dokumentumok a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon történő regisztráció
(valamint az eljárásra való feliratkozás) után térítésmentesen letölthetők. Technikai
segítségnyújtás az 1/237-9817-es telefonszámon.
2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan, a
dokumentációban szereplő minta szerint.
3. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit,
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
4. Ajánlatokat 1 papíralapú példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón kell
benyújtani a Saldo Zrt. címén (1135 Budapest, Mór u. 2-4.). A külső csomagoláson fel kell
tüntetni a következő szöveget: „Közbeszerzési ajánlat: Szemlencsék. Határidő előtt nem
bontható fel.”.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint lehetséges.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-20. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ár” szempont
esetén: fordított arányosítás; a „minőségi szempontok” esetén a dokumentációban megadott
pontkiosztási módszer szerint.)
7. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az
összegezésben megjelöl.
8. Az ajánlatkérő biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások
teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően - elérhetők
térítésmentesen a www.kozbeszerzes.patt.hu internetcímen.
9. Csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak
érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást.
10. Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem követel meg.
11. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoklása: a lencsékhez telepítendő orvosi
berendezések, és a szállítandó szemlencsék kompatibilitása nem biztosítható különböző
szállítótól származó szemlencsék esetén, így a részekre történő ajánlattétel esetén a
betegérdek sérülne.
13. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat
magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli.
Idegen nyelvű dokumentumok, igazolások esetén azok hiteles magyar nyelvű fordítását is
szükséges csatolni.
14. Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott
kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos
2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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