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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Κapcsolattartó Közbeszerzési Osztály, Budapest,
Bem rkp. 47., 1027, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 14581143. Email ko@kum.hu. Fax +36 14581544.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.kulugyminiszterium.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási ZRt., Budapest, Gömb u. 33., 1139, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36
14122466. E-mail urban.mariann@okfon.hu. Fax +36 14122469.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási ZRt., Budapest, Gömb u. 33., 1139, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36
14122466. E-mail urban.mariann@okfon.hu. Fax +36 14122469.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest, Gömb u. 33., 1139,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 14122466. E-mail urban.mariann@okfon.hu.
Fax +36 14122469.
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI:
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi
szerveik.
Egyéb: külügy, külpolitika.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Orvosi műszerek beszerzése a vulcanesti kórház diagnosztikai központja részére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Institutia medico-sanitara publica Spitutal Raional Vulcanesti.
Republica Moldova, MAGYARORSZÁG 5300 Vulcanesti, str. Lenin, 37.
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Szállítási szerződés orvosi műszerek szállítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
33100000, 33111000, 33168100, 38510000.
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:
Orvosi műszerek beszerzése a vulcanesti kórház diagnosztikai központja részére az alábbi
mennyiségekben:
— 1 db Video endoszkóp,
— 1 db Hordozható röntgenkészülék,
— 1 db Binokuláris mikroszkóp.
A termékek műszaki paramétereit az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
Az ajánlattevő feladatát képezi a termékek teljesítési helyre történő szállítása, beszerelése,
üzembe helyezése és a személyzet oktatása az eszközök és berendezések használatára.
II.2.2) Vételi jog (opció):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
Időtartam napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva).
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a leszállított és üzembe helyezett eszközökre és berendezésekre minimum 12
hónap, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú jótállás vállalását írja elő.
Ajánlatkérő késedelmes és hibás teljesítés esetére kötbér alkalmazását írja elő. Ajánlatkérő a
szerződés vagy annak valamely része meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér kerül
alkalmazásra.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ajánlatkérő a
számlák ellenértékét 30 napon belül átutalással teljesíti. A fizetési feltételekre egyebekben a
Kbt. 305. §-ban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A §-ában foglaltakra.
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:
1.Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró
okok valamelyike vele szemben fennáll;
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrásszervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)
pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll;
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint.
2.A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)
bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatban nem
igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
az alábbi dokumentumokat csatolja ajánlatához:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az elmúlt 3 év (2007.-2009.) teljes forgalmáról,
valamint ugyanezen időszakban a beszerzés tárgya (orvosi eszközök vagy műszerek vagy
berendezések szállítása) szerinti tevékenységéből származó forgalmáról szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó alvállalkozó együttesen rendelkezzen az elmúlt 3 évben (2007.-2009.) összesen
legalább nettó 60 000 000 HUF árbevétellel, valamint együttesen rendelkezzen az elmúlt 3

évben (2007.-2009.) összesen legalább nettó 30 millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységéből származó árbevétellel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az alábbi dokumentumokat csatolja ajánlatához:
1)A Kbt 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 év (2007.-2009.) jelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti orvosi eszközök vagy műszerek vagy berendezések szállításával
kapcsolatos referenciáinak bemutatása, megadva a szerződést kötő fél nevét, a teljesítés évét,
a szállított termék nevét és típusát, az ellenszolgáltatás összegét. A referenciák bemutatásán
túlmenően referencialevelek csatolása is kötelező az előzőekben előírt tartalommal, amelyben
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1)Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó együttesen és
összesen rendelkezzen az elmúlt 3 évben (2007.-2009.) végfelhasználók (azaz elsősorban
kórházak, egészségügyi intézmények, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények) részére
végzett olyan szállítási referenciák(k)al, amely(ek) az alábbi termékek szállítását foglalták
magukban:
— 1 db Video endoszkóp,
— 1 db Hordozható röntgenkészülék,
— 1 db Binokuláris mikroszkóp.
A referencia követelményt lehet egy vagy több referenciával is igazolni.
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 közözlniük 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:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
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 vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.2.2010 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 50 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 40 000 HUF +25 % ÁFA, amely összeg
befizethető az OKFON Zrt. házipénztárába vagy átutalható az OKFON Zrt. Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 10300002-20105358-00003285 számú számlájára. A
dokumentáció átvehető munkanapokon 8:00-12:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:0010:00 óra között az OKFON Zrt. címén, illetve a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint megküldésre
kerül.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
17.2.2010 - 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: 17.2.2010 - 10:00.
Hely: OKFON Zrt. MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet, tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:
Nem.
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-a szerint
biztosítja.
2) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági
feltételeket határozott meg.
3) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban
benyújtani.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi
keltezésű cégkivonat másolatát, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás
bejegyzési kérelem másolatát is.
5) Az eljárás eredményhirdetésére 4.3.2010-ben 10:00 órakor kerül sor az OKFON Zrt.
székhelyén.
6) Szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 15. nap. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
7) Ajánlatkérő - a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott
minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére
és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló
szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése
és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
8) A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
9) Ajánlatot csak az nyújthat be, aki az ajánlati dokumentációt saját részére megvásárolta. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának
költségét az Ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett adatlapokat,
formanyomtatványokat stb. a szövegszerkezetük megváltoztatása nélkül kell az ajánlatban
elhelyezni.
10) Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén az eljárás eredményének
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a
szerződést.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu.
Fax +36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu.
Fax +36 13367778.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
29.12.2009.

