Tisztelt Címzett,
miután az imént - a Kórház részt vevő munkatársai hatékony segítségénekköszönhetően - sikerült
bekÜldenünk a Miniszterelnökségnek az utóvizsgálatra vonatkozó hiánypótlást a rövid idő alatt
rendelkezésre álló iratok csatolásával, mellékelten küldöm a digitális röntgen eljárás ellenjegyzett
összegezését, és kérem a dokumentum mai napon, telefaxon történő kiküldésétannak érdekében,
hogy a szerződés még júniusban megköthető legyen. Kérem, hogya sikeres kiküldésekrőlszóló
igazolásokat őrizzék meg.
Az ajánlattevők elérhetőségei:
Név, székhely

Telefax szám:

Dentalcoop Plus Kereskedelmi és Szolgáltató

+3694 318-590

Korlátolt Felelősségű Társaság
Szombathely, Sárvár utca L2.)

(9700

+3696 516-365

Konzorcium képviseletében eljár:

+3696 5I7-3I2

Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr,
Hold utca 12.)

Quelle-Dental Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr,
Babits Mihály utca 30-32. 3. em. 48.)
BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság
(2091 Etyek, Liliom köz 2.)

PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1028 Budapest, PatakheeVi u. 1.3/7.)

Üdvözlettel:
Tóth Marcell
ta

nácsadó

Vital Management Kft.
1O37 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Tel.:+36203679634
E-mail: toth.marcell@v-m.hu
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/zar V

Összegezés az ajánlatok elbírálásá ró l

I. szakasz: Ajánlatkérő
.1) Név és címek ' (ielolie meg az elÍárasért Í'elelős összes aianlatkérőt
ivata lo s név : Marku so v szky E gyete m i oktatókőrhaz
)ostai cím:Markusovszkv Laios utca 5.
3

Város: Szombathelv

Po stai

lr

ány ítő szám: 97 00

II. szakasz: Tárgy
II.1) M
I.1.1) A kőzbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Digitális röntgenkészülékek
rzésére,leszáIlítása,telepítése,üzembe helyezése és a kezelő személyzetbetanításával2
iánlatban a dokumentáciőban leírtak szerint.
II.2) A kózbeszerzés mennyisége
I.2.1) A kőzbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés digitális röntgenkészülékek
rzésre leszállítása, telepítése,üzembe helyezése és a kezelő szemé|yzet betanítása
jánlatban a dokumentációban leírtak szerint.
L. résza1án|at: l db Digitális panoráma röntgen beszerzése,
. részaján|at: 4 db Mobilan mozgathatő' direkt digitális felvételi röntgen készülékek
szerzese.
A beszerzendő berendezés részletes műszaki-szakmai leírását, tartozékait a dokumentáció
tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
v.1 M
atározás
tv.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt.
Második Része, XV. fe.jezet.
lv.1.2) Az eljárás faitája: A Kbt. 8l' $ szerinti nyílt eliárás,
tv.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén aze|járás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: -_tv.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén aze|járás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: -_-

Adminisztrativ inlbrmáciÓk
Iv. 2. 1 ) Az adott elj árás ra von atkozó kőzzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: I zot7ls 034-061103,20t7ls 049-089731
AhirdetményszámaaKözbeszerzésiÉrtesítőben: l958/2Ot7,3379lzol7l (KÉ-szám/évszdm)
Iv.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az e|járást megindító felhívás
megküldésénekn illetőleg a Közbeszerzési Hatóságtájékoztatásának napja: z Gééé/hh/nn)
Iv.2.3) Az e|őzetes piaci konzultációk eredményének ismeÉetéseérdekében tett
intézkedésekismertetése: ___
Ív.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalm azásának indoka: 2
V.2 )

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustó1 eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka: -_V. szakasz: Az e|iárás eredménye
Lszerződés száma: [1] Rész száma: 2 ;11 Elnevezés: 1 db Digitális panoráma röntgen
beszerzése
Az eljárás eredményes volt E igen O nem
V.l Ered
telen eliárássaI
latos informáciő2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
o A szerződés megkötését megtagadták

A befe'iezetlen el'iárást követően indul-e úi eliárás O igen o nem
y.1.3) Az éwényesa.iánlatot tev(ikz--y.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2--V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az aján|attevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: --rás eredménYe
Y.2 Az
V .2.l) Ai ánlatokra vonatkozó info rmációk
A' beérkezett aiánlatok száma: l31
V.2,2) Az érvényesajánlatot tevők
A'jánlattevők neve, címe és adőszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont
;zerinti tartalmi eleme(i)
)entalcoop Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társaság (9700 Szombathely,
Sárvár utca l2.) (adőszám: 13686282-2-18)
A.lkalmasság indokolása: Az aján|attevő benyújÍottajánlata a jogszabályokban, azajánlati felhívásban és
v aján|ati dokume ntác ió ban e lő Írt fe ltéte leknek mindenben megfe le lt.
Drtékelésiszempontok szerinti tartalmi elemek:
lettó ajánlatt ár:22.928.000,- Ft
Külön szerzor a 3D-2D felvételi módhoz, valamint külön szenzor a CEPH felvételhez: Igen.
A. páciens a kezelővel szemben álljon: Igen.
A' röntgen kezelőfelületén érintőképernyő legyen: Igen'
Rendelkezzen implantációs tervező programmal: Igen'
A.lkalmasság indokolása Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és
n aiánl.ati do kumentác ióban e lő írt fe ltéte leknek mindenben megfe le lt.
V.2.3) Az aján|atok értékelése2
/Az alóbbi tablázatban adja meg. A tablázatnak az ajanlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalóra az
zdott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontszámot, jobb
ildalóra pedig az értékelésipontszdmnak a súlyszdmmal kialakított szorzatat kell beírni.)
V.1.2)

:

Az

aiánlattevő neve:

Azaiánlattevő neve:

Az

aiánlattevő neve:

Az értékelés
A
Dentalcoop Plus
részszempontjai észszempontol
Kereskedelmiés
(adott esetben
sú1yszámai
Szolgáltató Korlátolt
alszempontjai is) (adott esetben Felelősségű Társaság
AZ
(9700 Szombathely,
alszempontok
Sárvár utca I2.)
súlvszámai is)
Ertékelési Ertékelési Ertéke1ési Ertékelési Ertékelési Ertékelés.
pontszám
pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
és

Nettó ajánlati ár: 70

l0

súlyszám
szorzata
/00

10

t00

22.928.000,- FÍ

Külön szerzor a
3D-2D felvételi
módhoz,
valamint külön
szervor a CEPH

10

és

és

súlyszám
szotzata

súlyszám
szorzata

|elvételhez:
lgen.
5

l0

t0

A röntgen

5

10

t0

kezelőfelületén
érintőképernyő
legyen: Igen.
Rendelkezzen
implantációs
Íervező
programmal:

)

10

t0

A páciens

a

keze1ővel
szemben álljon:
Igen.

Igen.

A súlyszámmal

)50

szorzolt
értékelési
pontszámok
osszegei
aiánlattevőnként
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értéke1ése:--v.2.4) Az a.ián|atok értékelésesorán adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
v.2.5) Az aján|atok értékelésesorán módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellye|
u aján|atkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelésesorán a ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: Fordított
arányosítá5 p=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax_Pmin)+Pmin; további értékelésiszempontok:
Pontkiválasztás: aholaz igen válasz (tulajdonság megléte): 10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya): 1 pont
v.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai :
Dentalcoop Plus Kereskedelmi és SzolgáltatÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (9700
Szombathely, Sárvár utca 12.) (adőszám: 13686282-2-18)
Ertékelésiszempontok szerinti tartalmi elemek:
Nettó aján|ati ár:22.928.000,- Ft
Külön szenzor a 3D-2D felvételi módhoz, valamint külön szervot a CEPH felvételhez: Igen.
A páciens a kezelővel szemben álljon: Igen.
A röntgen kezelőfelületén érintőképernyő legyen: Igen.
Rendelkezzen implantációs tervező programmal: Igen.
Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati
felhívásban és az ajánlati dokumentációban előÍrt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok
vele szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.
v.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címeo adőszáma, az
lllenszolgáltatás összege és aiánlata kiválasztásának indokai: ___
v.2.8) Alváltalkozó(k) igénybe vétele2 o igen E] nem
A nyertes ajánlattevő aján|atában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
leljesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatábanakózbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz aiánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2

V

.2.9) Alválla lkozó(k) megnevezése, ad ószáma :

_-_

V.2.l0) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekz
\z erőforrást nyujtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
rmely(ek) igazolása érdekébenaz aján|attevó ezen szervezeÍ(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
rj án l attevő aján|atáb an:
A'z erőforráSt nyujtó szervezet(ek), adószámaés az alkalmassági követelmény(ek) megjelö1ése,
rmely(ek) igazo|ása érdekébenaz ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
r'iánlatot követő le gkedvező bb a.i án latot tevő aj ánlatában :
v.2.|l) Az érvénytelenajánlatot tevők 2
Az érvény,telen ajánlatot tevők neve, címe, adőszáma és az éryénytelenségindoka:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénl.telenségindoka:
A MEDI-CoNT Kereskedelmi és Szolsáltató Korlátolt Felelőssésű Társasás (9024 Gvőr
Hold utca 12.) 11462125-2-08 ajánlattevő:
Ajánlatkérő az ajánlattevő benyújtott ajánIata tekintetében hiánypótlási felhívás és
felvilágosítás-, valamint árindokolás kéréstbocsátott ki az alábbiak szerint:

1. Ajánlatkérő a 2017lS 049-089731

azonosítőszámu korrigendummal

módosította a felhívásban.

az

alábbiakat

Szakasz száma: IL2.5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: É'tételesiszempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempo nto k
Minőségi kritérium - Név: A 3D _ 2D panoráma felvételhez külön-külcjn szenzor legyen
Súlyszám: 10

l

(...)

Helyesen:
Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium-Név: Kül<jnszetzora3D_2Dfelvételi módhoz,valamintkülön
szenzor a CEPHfelvételhez. Súlvszám: l0.
(. .)

Ajánlattevő

a

fentiekkel ellentétben a felolvasólapon

szövegezését szerepeltette.

a

korábbi értékelésiszempont

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a módosított értékelésiszempont kapcsán milyen megajánlást
tettek és ez az eredeti ajánlatban hol található

2. Aján|atkérő

a felhívás III.1.1) pontjában

-

!

t<jbbek között

_ az alábbiakat írta elő.

A32|/2015. (X.30.) Korm. rendelet l5. $ (l) bekezdése alapján azaján|attevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkoző vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai kőzbeszerzési dokumentumot koteles benyújtani a Kbt. 62' $-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő nem csatolta a kitcjltött egységes európai kozbeszerzési dokumentumot.

Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a kitöltött
benyújtani

sz

íveskedjenek

!

egységes európai kózbeszerzési dokumentumot

3. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum2|-22' oldalain kiadta a specifikáció
lapot.

jánlattevő ajánlata 5. oldalán nem a fenti tartalmú specifikációs adatlapot töltötte

érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti kitöltött

ki.

specifikációs adatlapot benyújtan

íveskedjenek!

AJanlatKero a mooosltott
módosított közbeszerzési
Kozbeszerzesl doKumenl
dokumentum
. Ajánlatkérő
ltematív lehetőségeket adott meg A) és B) jelzés alatt.

4l.

oldalán kiadott iratmintájába

jánlattevő ajánlata 6. oldalán mindkét változatot kitoltotte.

érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti ellentmondást feloldani és a megfelelo tarta
yilatkozatot benyújtani szíveskedjenek
!

.

Az aján\at 7. oldalán található Részletező ártáb|azat elnevezésű dokumentumban
rokban az AF A száza|ékos mértékétnem jelölték meg.
rjük, hogy hiánypótlás keretében a megfele1ő tartalmú dokumentumot

a

3-4.

benyújtan

íveskedjenek!

' Az aján\at l2-|3. oldalain található Ajánlati nyilatkozat a kizárő okokról elnevezésű
yilatkozatbanajánlatÍevő nem jelölte meg, hogy jegyzik-e szabályozotttőzsdén vagy Sem.
!rjük, hogy hiánypótlás keretében
eskedjenek!

a

megfele

lő

tartalmú dokumentumot benyújtan

7. Aján|atkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában_ többek között

_ az alábbíakat írta elő.

I.3)További információk:
2. Az ajánlathoz csatolni kelltovábbá:
...)
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlathoz csatolni kel1 a cégbírósághoz benyújtott változásbeje gyzési kérelmet és az annak
_ érkezésérőla cégbíróság által megküldött ígazolást, amennyiben ajánlattevő (közö
jánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemlege
artalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
jánlattevő nem csatolt változásbejegyzési eljárásáról semmilyen nyilatkozatot.

!rjük, hogy hiánypótlás keretében változásbejegyzésükről szóló nyilatkozatot benyújtan
zíveskedjenek! Amennyiben váItozásbejegyzési eljárás van folyamatban' a fent
kumentumokat is csato lni szíveskedjenek

.

!

Ajánlatkérő a felhívás vI.3) 2. pontiában _ többek között

I.3)További információk:
. Az aiánlathoz csatolni kell továbbá:

_ az a\ábbiakat írta elő.

.)
Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy szerződés aláírásakor rendelkezni fog ISo 900l
inőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglététigazo\ő dokumentummal, mely ajánlatké
1szére átad és a szerződés hatályáig fenntart.
jánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot.
!rjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
.

Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 4. pontjában az alábbiakat Írta elő.

VI.3)További információk:

.Az Aján|attevőnek aján|ata részeként csatolnia kell:
. forgalmazási jogosultságot igazolő engedélyt a nem közvetlen gyár1ók általi forgal

setén.

jánlattevő nem csatolta a fenti engedélyt.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti engedélyt benyú.itani szíveskedjenek!

10. A.iánlatkérő

a

módosított kozbeszerzési dokumentum 18_l9. oldalain
okumentumok között az alábbiakat kta e|ő.
'3. l 8. Egyéb dokumentumok:

áLlamháztartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény
vezet által tett nyilatkozat

4l'

a

csatola

$ (6) bekezdése szerint gazdálkodó

jánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szívesked.ienek!
1

l. Ajánlatkérő

a módosított közbeszerzési dokumentum 20. oldalán

lrjük Ajánlattevő nyi|atkozatát
sztályb a

so ro

1á

a

az alábbiakat Írta elő.

megajánlott rendszerek direktíva alá tartozásukról,

é

sukró l.

jánlattevő ajánlata a fenti nyilatkozatot nem Lartalmazza.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
12. Ajánlatkérő a Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételérő1 elnevezésű nyila
lt a qán|atában.

nem csato

Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!

a beérkezett ajánlatok vizsgá|atát követően aZ alábbi Ajánlattevőktől ké
indokolást a Kbt' 72. $ (1) bekezdéséretekintettel:
iánlatkérő a Kbt. 72.s (l) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jele
felhívásával írásban indokolás benyújtására hívja fel Tisztelt Ajánlattevőket az,,Nettó aiánlati
Ajánlatkérő

r (Ft)'', mint önállóan értékelésrekerülő értékelésiszempont tekintetében az ajánlatban csato
Felolvasólapon rögzített megajánlás vonatkozásában, figyelemmeI a 20l4l24lEU lrányelv 69

ikk (1) bekezdésére is, mely szerint az,,a.iánlatkérő szerv köteles magyarázatot kérni

i szereplőktől' az aján|atban feltüntetett ár vagy költségek tekintetében, ha egy ajánla
kivitelezendő építésiberuházáshoz, szállítandő áruhozvagy nyűjtandó szolgáltatáshoz képe
irívóan alacsony összegűnek tűnik.''

l.

rész:

-CONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (902a Győr, Ho

tca 12.)

ettó ajánlati ár: 15.850.000,- Ft

AZ INDoKoLÁS rÉnÉscÉr-raÉsn{oorA:
Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az Ajánlattevők által megajánlott Nettó ajánlati

vonatkozásában Ajánlatkéronek kötelezettsége aZ eset valamennyi körülményére tekintette
megvizsgálni azt, hogy az Ajánlattevők által megadott áton a tárgyi eljárás közbeszerzési
kumentumaiban vállalt kötelezettségek szerződésszerű teliesítése reális-e. Ezzel
fi.iggésben Ajánlatkérő indokolás-kérésénekcélja a megajánlás megalapozottságána
<étségetkizárő megállapítása, elsődlegesen aZ Ajánlattevők által megajánlott ,,Nettó a.jánlati
ír'' teljesíthetősége szemszögéből. Ajánlatkérő indokolás kérésearra is irányul továbbá, hogy a
nyújtott ajánlat megfelel_e a vonatkozó környezetvédelmi, szociális és munkajog
vetelményeknek, figyelemmel a Kbt' 7z.s () bekezdéséreis.
Kbt' 72. $ (l) bekezdése a következőket Írja elő:
,Az ajánlatkérő az értékelésszempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát mega
tokat, valamint indokolást koteles írásban kérni és erről a kérésről a többi a'iánlattevt
idejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tátgyá
igyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelésiszempontként figyele
tt át vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésrekerülő eleme tekintetében.''
jánlatkérő a Kbt. 72. s Q) bekezdése alapján kéri a fent megnevezett ajánlattevőket, hogy a
ettó ajánlati ár vonatkozásában nyijtsanak írásbeli, ob.iektív, adatokkal alátámaszto
ndokolást a megajánlás megalapozoÍtságáről, teljesíthetőségéről, tekintettel arra, hogy
rj án lat arány.ta a nu l a lac s o ny ár at tartaLmaz.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ob.iektív adatokkal, adott esetben iratokkal alátámaszto
szletes írásbeli indokolásukat benyújtani szíveskedjen az Nettó ajánlati ár vonatkozásába
l

igy, hogy az

árképzés a|apján az Ajánlatkérő döntést hozhasson aZ ajánlati á
lapozottságáről, illetve aZ indokolás gazdasági észszerűséggel összeegyeztethe
ivoltáról, különös figyelemmel és tekintettel az a|ábbíaha:
) Az aján|atkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely külonösen
) a gyártási folyamat, aZ építésiberuházás vagy a szolgá|tatásnyú.jtás módszeréne
asagossagara,
a
választott
műszaki megoldásra,
)
) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire'
) az aján|attevő által ajánlott áru, építésiberuházás vagy szo\gáltatás eredetiségére,

) a73. $ (4) bekezdése szerinti k<irnyezetvédelmi, szociális és munkajogi követelménye
aló megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatásokmegszerzésére való Iehetőségére vonatkozik.
(3) AZ ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez- ba az e\fogadhatóság
kétséges- további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejú
rtesítésemellett' erÁ44pyő kötelessége az ajánlati áta mega\apozott
vonatko

minden tény't, adatot' kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésérebocsátani ahhoz, hog)
megfelelő mérlegeléseredményekéntaz aján|atkérő döntést hozhasson aZ ajánIatí ál
megalapozottságáról. Az a1ánIatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a
közölt információk nem indokolják megfelelően' hogy a szerződés az adott áron vagy
kö ltséggel telj esíthető.

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartaImaz
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. $ (4) bekezdése szerinti
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlal
megalapozottságának vizsgáIata során ennek megítéléséhezaz adott ágazatban kötelezően
akalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet azajánlattevőtől.

(5) Ha aZ ajánlati ár megalapozottságáről a döntés meghozatalához az szükséges, a2

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a tobbi ajánlattevótől is kérhet be meghatározott ajánlati
elemeket megalapozó adatokat.
(6) Az ajánlatkéro az á||ami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékeltellenszolgáltatás1

tartalmaző ajánlatot csak abban

aZ esetben nyilváníthatja érvénfielennek, ha

ezze]

kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánIattevő nern
tudta igazolni, hogy a kérdésesállami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okbó]
érvénytelenajánlatokró| az aján|atkérő köteles tájékoztatni _ a Közbeszerzési Hatóságon
keresztül - az Eurőpai B izottságot.''
Kérjük, indokolásában térjen ki az elérni kívánt haszonra, a teljesítés során felmerülő
költségekre, különös tekintettel az alábbiaka: személyi aIapbér, pótlékok, kötelezó adók és
járulékok, anyagköltség, ügyviteli költség.
Felhívjuk Ajánlattevő f,rgyelmét, hogy az indokolásuk minden elemének összhangban kell
áIl'nia az ajánlatukkal, továbbá a felhívásban és a dokumentációban előÍrt valamennyi
előírással, feltétellel és követelménnyel!

A Kbt. 72. $ (3)

bekezdése alapján

az

ajánlattevő kötelessége

az

ajánIati

ára

megalapozottságára vonatkozó minden tényt' adatot, kalkuláciőt az aján|atkérő rendelkezésére
bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlege|éseredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson
az ajánlaÍi ár megalapo zottságáről'

Ajánlattevő a fenti hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás_o valamint árindokolás kérésre
nem nyújtotta be hiánypótlását' felvilágosítását, árÍndokolását, így a 2. rész
vonatkozásában a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb
módon nem felel meg az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok vagy
^
iogszabályokban meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a Kbt. 71. $ (10)
bekezdésére,miszerint, ha a hiánypótlást nem' vagy nem az előírt határidőben
teljesítették,kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni
az elbírálás során.

A QMD

Konzorcium (ouelle-Dental Kereskedelmi és Szolsáltató Korlátolt Felelőssésű
fársasás (9024 Gvőr. Babits Mihálv utca 30-32. 3. em. 48.) l j552435-2-08 : MoRT-DtrNT
Kereskedelmi és Szolg!íltató Korlátolt Fe lelősséeű Társasás (116l Budapest. József utca 135
lszt. 3.) - 13574105-2-42: DENTAL-IINIO Kereskedelmi és Szolsáltató Korlátolt Felelőssésíj
Társaság (7694 Hosszúhetény. Hármashegy utca 14.) 12464l06-2-02 ajánlattevő:

az ajánlattevő benyírjtott ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívás
felvilágosítás-, valamint árindokolás kéréstbocsátott ki az aIábbiak szerint:
Ajánlatkérő

1. Ajánlatkérő a 2017lS 049-08973l

módosította a felhívásban'

I

azonosítószámú korrigendummal

az

és

alábbiakar

Zakasz száma: IL2.5
száma:1
módosítandó szöveg helye: É'tékele.iszempontok:
következő helyett:
alábbiakban megadott szempontok

inőségi kritérium - Név: A 3D
úlyszám: 10

-

2D panoráma felvételhez külön-külön

szenzor legyen

..)

lyesen:

alábbiakban megadott szempontok
inoségi kritérium - Név: Külön szenzor a 3 D _
r a CEPHfelvételhez. Súlyszám: 10.
.)

jánlattevő
ve

a

zD

fentiekkel ellentétben a felolvasólapon

felvételi módhoz, valamint külö

a

korábbi értékelésiszem

gezésétszerepe ltette.

érjük nyilatkozatukat, hogy a módosított értékelésiszempont kapcsán milyen megajánlá
ttek ós ez az eredeti a^iánlatban holtalálható!
Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentumok l3' oldalán az alábbiakat irta e|ő.
Az ajánlati át részletezése(2.sz.melléklet)
jánlattevő aján|atához köteles csatolni az ajánlati ár részletezéséttartalmazó ártáb|ázatot
ratminta szerint. Felhívjuk az Aján\attevők figyelmét, hogy a táblázatban szereplő ár
sszegének egyeznle kell a felolvasólapon megjelolt ajánlati ár összegével.
árazott költségvetés
illetve ajánlattevő nyi|atkozata adott esetben aZ igazolások aZ egyenér
izonvltására
.

.3.4.

jánlattevő ajánlata 5. oldala ugyan tarta|maz Artáblénat elnevezésű dokumentumot,
az ajánlati árat nem részletezi és nincs a közös ajánlattevők által feljogosított képviselő álta|
égszerűen a|áltva.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti dokumentumot benyújtani szíveskedjenek!
3.

Az ajánlat 6.,2I.,26., l14' oldalán tett nyilatkozatok szövegezésében a közös ajánlattev
vében történő nyilatkozattétel nem derül ki, továbbá a hivatkozott nyilatkozatok ne
rültek a képviseletre jogosult részéről cégszerűen aláírásra.

.érjük' hogy hiánypótlás keretében a hivatkozott dokumentumokat cégszerűen aláírva és
kként benyújtani szíveskedjenek, hogy abból a közös a^iánlattevők nevében történő
i|atkozattétel e gyérte lműen kiderü

l!

. Azajánlat 8.,9', 11.' 15-l6.' l7-l8.,25',27-28.,29-30., 111-ll3.' l14. oldalaintalálható
yilatkozatok nincsenek cégszerűen alálrv a'
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti dokumentumokat cégszerűen aIáírt formá
nyújtani szívesked.jenek

,

I-

!

Az ajánlat 14. oldalán található nyilatkozat

ellentmondást tartalmaz, ugyanis egyrészt arrő

lkezik, hogy nem kívánnak kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, majd
övetkező bekezdésben arról, hogy az erőforrások/kapacitások a szerződés teljesítésé
ama alatt rendelkezésre fognak állni, továbbá a nyilatkozat nincs cégszerűen alát:va!

érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti ellentmondás cégszerűren a|álrt nyilatkoza:
lo ldani szívesked.ienek
!

' Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 17. oldalán a pénzmosás és
terrorizmus flnanszkozása megelőzéséről és megakadályozásáről szőlő 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. $ ra) _rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált valamennyitényleges tulaidonos és
gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25oÁ-os tulajdoni résszel vagy
vazatijoggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetveze
vonatkozásában az alábbiakat írta elő.
Kérjük megadni a tulajdonosi rész százalékos arányát
közvetetten vagy közvet

le nü

(.számításának módját)' valamin

l re nde lkez ik szav azatijo ggal.

ajánlat 15-20. oldalain találhatő közös
yilatkozat sem tartalmazza a fentieket.

ajánlattevok által külön-külön

megtett egyetlen

jük, hogy híánypótlás keretében a fentieknek megfelelő' cégszerúaláÍrással ellá

i1atkozatot benyújtani szíveskedjenek!

Az aján|at 27-28. oldalain talá|hatő nytlatkozat l l. sorában az előírtakkal ellentétben ne
rültek feltüntetésre a tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai'
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti adatokat is taft.a|maző, cégszerúa\áirássa| el\á
i latkozatot benyújtani szíveskedj enek
!

Az ajánlat29-30. oldalain található nyilatkozat 9' sorában ellentmondás található. Ugyanis
ényleges tulajdonosok 50 %-50%-os tulajdoni hányada került megjelölésre, majd ezt köve
,A szavazatijog mértékeminősített többségű befolyást biztosít!'' szövegezés került.
rjük, hogy a fenti ellentmondást cégszerűena|áírt nyilatkozatban feloldani szívesked.ienek!
. Az ajánlat 3|-32, oldalain található nyilatkozat 4. sorában helytelen cégsegyzékszám kerü
bltüntetésre, továbbá a 9. sorban nem került feltüntetésre a tényleges tulajdonos, valamint
l0' sorban a gazdá|kodő szervezet tulajdoni hányada, befolyása és szavazatijogának mérték
m került feltüntetésre.

érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti adatokat is tartalmazó, cégszerű aláírással elláto

yi latkozatot benyújtani szíveskedjenek

!

l0'

Quelle-Dental Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr,
bits Mihály utca 30-32. 3. em. 48.) Ajánlattevő által benffitott egységes európai
közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) kapcsolatban az alábbi hibák javítása,
iányo sságok pótlása szükséges

:

. Az ajánlat 35. oldalán A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítás
rulékok és adók megfizetéséről' v
tudja_e adni azt az ínformációt, amely leheto

eszi az aján|atkérő SZerV vagy a közszolgáltatő ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül
beszerczze aztbármely tagország díimentesen hozzáférheÍő nemzeti adatbáztsából? elnevezésű
kasznál nem jelölte a megf,elelő választ (igerVnemltovábbá internetcím. a kibocsáto
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), ezért kérjük szíveskedjen hiánypót
retében javítani a fent említett pontot a megfelelo vá|asz megjelölésével.
B. Az ajánlat 43. oldalán A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van_e:
kasznáI Ajánlattevő - Igazságigyi Minisztérium Céginformációs és az Elektron
eljárásban Kozreműködő Szolgálat mellett - elmulasztotta kitölteni az ezen kizárő
vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázist kibocsátó hatóság megnevezését és a
internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatkérő ellenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján a
kizátő ok fenn nem állását, ezért kérjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedj
iegészíteni az EEKD ezen szakaszát, amelyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő
vonatkozásában elérhető nyilvános adatbázis kibocsátó hatóság megnevezését és interhetcímé
Gazdasági Versenyhivatal _www. gvh. hu).

' Az ajánlat 44. o\dalán lévő versenytorzítást célző megállapodás szakasznál Ajánlat
lmulasztotta kitölteni az ezen kizárő ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázi
ibocsátó hatóság megnevezését és aZ internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatk
llenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján a kizárő ok fenn nem állását, ezért kérjü
jánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszát
melyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhető nyilván
bázis kibocsátó hatÓság megnevezését és internetcímét(Gazdasági Versenyhivatal
.gvh.huidontesek).

. Az aján|at 49. oldalán lévő tisztán nemzeti ktzárási okok szakasznáI Ajánlatt
lmulasztotta kitölteni az ezen kizárő ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázi
ibocsátó hatóság megnevezését és aZ internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatk
llenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján a kizárő ok fenn nem állását, ezért kérjü
jánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszát
melyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhető nyilváno
tbénis kibocsátó hatóság megnevezésétés internetcímét (Igazságügyi Minisztériu
éginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködo Szolgálat - www.
gjegyzek.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
mv.ommf.gov.hu; Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal www.kozrend.hu;
őzbe szerué si Ható ság

. Ajánlatkérő az

-

www. kozbeszerzes. hu)

EEKD IV. rész Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak

alábbiakat kta elő.

szakaszáná

érjük kitölteni. A IV. rész bármely többi szakaszát nem kell kitolteni. Af-ban A.iánlatkérő
íti. Ajánlattevő, Alvállalkozó, közös Ajánlattevő esetében is.
fentielőírás ellenére ajánlattevő az EEKD fenti részénekbizonyos szakaszait kitöltette, ezé
érjük' hogy a IV. rész vonatkozásábana fenti előírásoknak megfelelően járjanak elés javítsá
z EEI(D-I.
ovábbá a fenti szakasznál ajánlattevő ,,Nem''_mel felelt. Ezen nyilatkozat az ajánlat 21.
daIán taláiható nyilatkozatnak ellentmond' Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fent
llentmondást felo ldani szíveskedienek
!

Az EEKD V. része ellentmondásban van a felhívás IV.1.4) pontjával figyelemmel

arra

aján\atkérő nem írt elő ajánlattevők csökkentésére irányuló feltéte|rendszert'

fenti eIőírás ellenére ajánlattevő azEEKD fenti részénekbizonyos szakaszait kitöltette, ezé
azY ' rész vonatkozásában a fenti előírásoknak megfelelően járjanak el és javítsá

5rjük, hogy

EEKD-t.

Az

ajánlat 58. oldalán a VI. rész: Zárő nyilatkozata hiányos tartalommal került benyújtásra
érjúkaz ajánlattevőt, hogy hozzájáru|ő nyilatkozatát az alábbi tar1alommal szíveskedje

.

iegészíteni:Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Markusovszky Egyetem
ktatókórház hozzáférjen a jelen egységes európai kőzbeszerzési dokumentum II_V. része
\att az Európai Unió Hivatalos Lap'iában 2017lS 034-06l103 azonosítószámon, megje
ísvételiszerződés Digitális röntgenkészülékek beszerzésére, |eszál|ítása, telepítése,'üze
lyezése és a kezelő személyzet betanításával 2 részajánlatban a dokumentációban leírta

rint tárgy6

Ajánlati/Részvételi felhívás céljára megadott információkat lgazo

umentumokhoz.

érjük Ajánlattevőt' hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek csatolni a fentebb említ
o kka l k ie gé szítettl jav íto tt' c ó g szer úen aláírt EEKD _t.
l1. MORI-DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (l l6l Budapest
zsef utca l35. fszt. 3.) Ajánlattevo által benyújtott egységes európai közbesze
umentummal (továbbiakban: EEKD) kapcsolatban az alábbi hibák javítása, hiányosságo
lása szükséges:

. Az ajánlat 61. oldalán A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítás
árulékok és adók megfizetéséről' vagy meg tudja-e adní azt az információt, amely lehetővé
eszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáhatő ajánlatkérő számára, hogy közvetlenü
rezze azt bármely tagorszéry díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? elnevezésű
ál nem jelölte a megfelelő vá|aszt (internetcím' a kibocsátó hatóság vagy testület'
ntáció pontos lrivatkozási adatai), ezért kérjük szíveskedjen hiánypótlás keretébe
avítani a fent említett pontot a megfelelő válasz megjelölésével.
. Az ajánIat 62. oldalán A gazdasági szereplő másokkal egytitt vesz részt a közbeszerzés
liárásban elnevezésű szakasznál mindkét lehetséges vá|aszt megjelölte' amely nyilvánvalóa
llentmondáshoz vezet, ezért kérjük szíveskedjen hiánypótlás keretében javítani a fent említet
a megfe le lő v á|asz megje 1ö lésével.

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:
nál Ajánlattevő elmulasztotta kitölteni az ezenkízárő ok vonatkozásában nyilvánosa
lérhető adatbázist kibocsátó hatóság megnevezésétés az internetes elérhetőségét'mel
jánlatkérő ellenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján aklzátő ok fenn nem állását,
érjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD
it' amelyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elé
yilvános adatbázis kibocsátó hatóság megnevezését és internetcímét(Igazságúgy
inisztérium Céginformációs és az Elektrorrikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
e- c e gse gy zek. hu, G azdasági V erse nyh iv ata l _ www. gvh. hu)'
Az

ajánlat 69. oldalán

.

Az

a.iánlat 70. oldalán lévő versen

st cé|zó megállapodás szakasznál Aiánlatte

lmulasztotta kitolteni aZ ezen kizárő ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbánis
ibocsátó hatóság megnevezését és aZ internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatk
llenőrizheti Ajánlattevő nytlatkozata alapján a kzáró ok fenn nem állását, ezért kérjú
jánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszál
melyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhető nyilvá
atbázts kibocsátó hatóság megnevezésétés internetcímét(Gazdasági Versenyhivatal
.gvh.hu/dontesek).

Az ajánlat 75. oldalán lévő tisztán nemzeti kizárási okok szakasznál Ajánlatter
lmulasztotta kitölteni az ezen kizárő ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázi
ibocsátó hatóság megnevezését és az internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatké
llenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata a|apján a kuárő ok fenn nem állását, ezért kér1
jánlattevőt' hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszát
lyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhető riyilvá
bázis kibocsátó hatóság megnevezésétés internetcímét (Igazságúgyi Minisáérium
információs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat - www.
jegyzek.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
www'ommf.gov.hu; Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal www.kozrend.hu;
',.

Kö zb

e

szer zé s i Ható

s

ág _ www. ko zbe sze rze

s.

hu)

Ajánlatkérő az EEKD IV. rész Megfelel az előtrt kiválasztási szempontoknak szakaszánál
lábbiakat Írta elő.

érjük kitölteni. A IV. rész bármely tobbi szakaszát nem kell kitölteni. Atban Ajánlatké
gzíti' Ajánlattevő, Alvállalkozó' közös Ajánlattevo esetében is.
fenti előírás e llenére ajánlattevő az EEKD fenti részénekbizonyos szakaszait kitöltette, ezé
érjük, hogy a IV. rész vonatkozásában a fenti előírásoknak megfelelően járjanak el és javítsá

EEKD-t.

ovábbá a fenti szakasznál ajánlattevő ,fem''-mel felelt. Ezen nyilatkozat az a'iánlat 21
ldalán taláIhatő nyilatkozatnak ellentmond. Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fent

llentmondást

fe lo

ldani szíveskedjenek

!

AZ EEKD V. része ellentmondásban van a felhívás IV.1.4) pontjával figyelemme1 arta,

gy ajánlatkérő nem írt elő ajánlattevők csökkentésére irányuló feltételrendszert'

fenti előírás ellenére ajánlattevő az EEKD fenti részénekbizonyos szakaszait kitöltette,
rjük, hogy azY . rész vonatkozás ában a fenti előírásoknak megfelelően járjanak el és javítsá

EEKD-t.

Az ajánlat 84. oldalán a VI. rész: Zárő nyilatkozata hiányos tartalommal keriilt benyújtásra
rjük az ajánlattevőt, hogy hozzájárulő nyilatkozatát az alábbi tartalommal szíveskedi
iegószíteni: Alulírott(ak) hozzájárul(nak) allhoz, hogy a Markusovszky Egyetem
'ktatókórház hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II-V. részel
alatt az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017lS 034-061103 azonosítoszámon, megjelent
.

Adásvételi szerzodés Digitális röntgenkészülékek beszerzésére,leszállítása' telepítése, üiembe
helyezése és a kezelő személyzet betanításával 2 Észajánlatban a dokumentációban leírt
:rint tárgyű Ajánlati/Részvételi felhívás céljára megadott információkat igazo
kumentumokhoz.

Kérjük Aján|attevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek csatolni a fentebb említet
ntokkal k iegész ített l jav itott, cégszerűen alá írt EEKD-t.

l2. DENTAL-I_INIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (76
Hosszúhetény,Hármashegy utca 14.) Ajánlattevő által benyújtott egységes európa
őzbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) kapcsolatban az alábbi hibák javítá
iányo sságok pótlása szükséges

:

A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítás
és
adók
megfizetéséről,
vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehető
iárulékok
i az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltatő ajánlatkérő számára, hogy közvetlenü
szerezze aztbárme|y tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbéz,isából? elnevezésű
kasznál nem jelölte a megfelelő választ (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy téstület,
kumentáció pontos hivatkozási adatai), ezért kérjük szíveskedjen hiánypótlás kereté
vítani a íent említett pontot a megfelelő válasz megjelölésével.
Az

ajánLat 87. oldalán

. Az ajánIat 88. oldalán A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzés
ljárásban elnevezésű szakaszná| a ,,Nem'' váIasztjelölte meg, azonbantényszerű, hogy közö

jánlattevőkként indultak jelen eljárásban, ezért kérjük szíveskedjen hiánypótlás kereté
vítani a fent említett pontot a megfelelo váIasz megjelölésével.

ajánlat 95. oldalán A gazdasági szereplo a következő helyzetek bármelyikében van-e:
kasznál Ajánlattevő elmulasztotta kitölteni az ezenkizátő ok vonatkozásában nyilvánosa
lérhető adatbázist kibocsátó hatóság megnevezésétés az ínternetes elérhetőségét, mel
jánlatkérő ellenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján akizárő ok fenn nem állását,
érjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD
kaszát, amelyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhe
ilvános adatbázis kibocsátó hatóság megnevezésétés internetcímét G Igazságúgy
inisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
e- cegie gyzek. hu, Gazdasági Versenyh ivatal _ www. gvh. hu),

Az

.

' Az ajánlat 96. oldalán lévő versenytorzítást célző megállapodás szakasznál Ajánlatt
lmulasztotta kitölteni az ezen kizátő ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázi
ibocsátó hatóság megnevezését és az internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatk
llenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján a kuátő ok fenn nem állását, ezért kér.iü
jánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszáÍ
melyben megjelöli ezen szakasz szerinti ktzárő ok vonatkozásában elérhető nyilván
bazis kibocsátó hatóság megnevezésétés internetcímét (Gazdasági Versenyhivatal
.gvh.hu/dontesek).

Az aján|at 101. oldalán |évő tisztán nemzeti kizárási okok szakasznál A.iánlatter
lmulasztotta kitölteni aZ ezen ktzárő ok vonatkozásában nvilvánosan elérhető adatl>ázi
ibocsátó hatóság megnevezését és az internetes elérhetőségét,melyen Ajánla
llenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata aIapján a kuáró ok fenn nem állását, ezért kérjú
jánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen szakaszát
melyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhető nyilvá
tbázis kibocsátó hatóság megnevezésétés internetcímét (Igazságúgyi Minisztéri
éginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Kozreműködő Szolgálat - www.
hu' Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztál
',.

1-

'ommf.gov.hu; Bevándorlási

és Allampolgársági Hivatal

özbeszerzé si Ható ság _ www. kozbeszerze

s'

www.kozrend.hu;

hu)

' Ajánlatkérő az EEKD IV. rész Megfelel az e|őírt kiválasztási szempontoknak szakaszánál
lábbiakat írta elő.

érjük kitölteni. A IV' rész bármely többi szakaszát nem kell kitölteni. Alban Ajánlatk
íti. Ajánlattevő. Alvállalkozó. közös Ajánlattevő esetében is.
fenti előírás ellenére ajánlattevő azEEKD fenti részének bizonyos szakaszait kitöltette, e
érjük, hogy a IV. rész vonatkozásában a fenti előírásoknak megfelelően járjanak el és javÍ

EEKD-t.

ovábbá a fenti szakasznál ajánlattevő ,,Nem''-mel felelt. Ezen nyilatkozat az ajánlat 2L
ldalán található nyilatkozatnak ellentmond. Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti

llentmondást felo ldani

sz ívesked.ienek

!

' Az EEKD V' része ellentmondásban Van a felhívás IV.1'4) pontjával figyelemmel

a

gy ajánlatkérő nem írt elő ajánlattevők csökkentésére irányuló feltételrendszert.

fenti e1őírás ellenére ajánlattevo az EEKD fenti részének bizonyos szakaszait kitöltette' e
érjük, hogy az V. rész vonatkozásábana fenti előírásoknak megfelelően járjanak el és jav
z EEKD-I.

. Az

ajánlat ll0. oldalán a VI. rész: Záró nyilatkozata hiányos tartalommal kerü
nyújtásra. Kérjük az ajánlattevőt, hogy Ltozzájáru|ő nyilatkozatát az alábbi tartalomma
íveskedjen kiegészíteni: Alulírott(ak) hozzájáruI(nak) ahhoz, hogy a Markusovszk
Egyetemi oktatókórházhozzáférjen a jelen egységes európai kózbeszerzési dokumentum II-V'
szek alatt az Eurőpai Unió Hivatalos Lapjában 20l7lS 034_061103 azonosítószámon'
ielent Adásvételi szerződés Digitális röntgenkészülékek beszerzésére, leszállitása,
lepítése, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanításával 2 részajánlatban
kumentációban leírtak szerint tárgyű Ajánlat/Részvételi felhívás cé|jára me
információk at igazolő dokumentumokhoz.

érjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek csatolni a fentebb említ
o kka l k i e gé szrteft l jav íto tt, c é g szer úen aláírt EEKD-t.
13. Ajánlatkéro a módosított közbeszerzési dokumentum2l-22. oldalain kiadta a specifikáció

lapot.

jánlattevő ajánlata l l-113. oldalán nem a fenti tartalmú specifikációs adatlapot töltötte ki.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti kitöltött
nyújtani szíveskedjenek !
14.

Az ajánlat l12.

cégszerűen aláírt specifikációs adat|a

o|dalának utolsó bekezdése szerint

a szervizt a közös ajánlattevőkön túl
l. oldalon tett nyilatkozatta|.

ági szereplő fogja e|látni, amely információ ellentétes a l

írjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti ellentmondást feloldani szíveskedjenek!

l-

15. A Mozu_DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság (116l
udapest, József utca l35. fszt. 3.) és a DENTAL-UNIO Kereskedelmi és Szolgálta
orlátolt Felelősségű Társaság (7694 Hosszúhetény,Hármashegy utca 14.) ajánlattevők az
zámu, az alváI\aIkozók igénybevételérőlszóló nyilatkozatot nem töltötték ki'

érjük' hogy hiánypótlás keretében a fenti kitöltött

5.

cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtan

íveskedjenek!
16. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában_ többek között

_ az a|ábbiakat írta eló.

I'3)További információk:
Az ajén|athoz csatolni kelltovábbá:
...)
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás dsetében
ajánlathoz csatolnikella cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelrnet és az annak
érkezésérő1a cégbíróság áItal megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közö
jánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemlege
lmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
.

jánlattevő nem csatolt változásbejegyzési eljárásáról semmilyen nyilatkozatot.

érjük, hogy hiánypótlás keretében vá|tozásbejegyzésükről szóló nyilatkozatot benffitani
veskedjenek! Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a fent
ntumokat is csatolni szíveskedjenek!

17

. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában - többek kozött _ az a|ábbiakat írta elő.

VI.3)További információk:
. Az aiánlathoz csatolni kell továbbá:

.

.)

Ajánlattevő nyiatkozatát, hogy szerződés aláírásakor rendelkezni fog

ISo

inőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglététigazolő dokumentummal' mely ajánl
lszére átad és aszerződéshatályáíg fenntart.

900l

jánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyíIatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
18. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 4. pontjában

az alábbiakat lrta e|ó.

I.3)További információk:
.Az Ajánlattevőnek qánlata részeként csatolnia kell:
. forga|mazási jogosultságot igazolő engedélyt a nem közvetlen gyártók általi forgalmazá
en.

jánlattevő nem csatolta a fentiengedélyt'
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti engedély benyújtani szíveskedjenek!

r-

l9.
.3.

Ajánlatkérő

a

umentumok között

módosított közbeszerzési dokumentum
az alábbiakat Írta elő

l8-l9. oldalain a

csato

1 8. Egyéb dokumentumok:
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. $ (6) bekezdése szerint gazdá
zet által tett nyilatkozat

jánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
0. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 20' oldalán az alábbiakat írta elő

jük Ajánlattevő nyilaÍkozatát a megajánlott rendszerek direktíva aIá tartozásükról'

é

ztáLvba sorolásukról.

jánIattevő ajánlata a fenti nyilatkozatot nem tartalmazza.

rjük' hogy hiánypótlás keretében a fenti nyíIatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
iánlattevő a fenti hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás-, valamint árindokolás kérés

nyújtotta be hiánypótlását' felvilágosítását, árindokolását, így a 2.
onatkozásában a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb
n nem felel meg az aján|ati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok Yagy a

bályokban meghatározott fe|tételeknek, különös tekintettel a Kbt. 71. s (10
!sére, miszerint, ha a hiánypótlást nem' vagy nem az előírt határidőben
eljesítették,kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venn

elbírálás során.
\I.2.l2\ Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az aján|attevő(k) által tett
ntézkedések ismertetése: _--

V. szakaszz Az eljárás eredménye l
Aszerződés száma: [2] Rész számaz 2 ;21 Elnevezés:4 db Mobilan mozgatható, direkt
digitális felvételi röntgen készülékek beszerzése
Aze|járás eredményes volt E igen o nem
V.| !-redménvtelen eliárássa
latos inÍbrmáció
v.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbe szerzési e lj árást eredményte lennek m in ő s ítették.

oA

szerződés megkötését megtagadták

v.1.2) A befejezetlen eljárást kiivetően indul-e úi eliárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényesajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és aiánlatuknak az értékelésiszempont
szerinti tartalmi eleme(i): --V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka:__V'1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az aján|attevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: _-Y.2 Az el árás eredmén
.2. 1) Aiánlatokra vonatkozó információk

\

beérkezett aiánlatok száma:

12]

v.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve' címe és adőszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i)
BLUEMED Korlátolt Felelosségű Társaság (209l Etyek, Liliom koz2.) (adőszám:14570692-2-07)
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánÍata a jogszabáIyokban, az ajánlati
|elhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.
Ertékelésiszempontok szerinti tar1almi elemek:
Nettó ajánlati ár: l 1 1.960'000,- Ft
MAs minimális értékmax.0'3 mAs: 0,lmAs
A teljes berendezés tömege kevesebb, mint320 kg: l90 kg
Integrált Cu/Al szűrő: Igen.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(Az alábbi tóblázatban adja meg. A tóblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalóra az adott ajanlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
oontszamot, jobb oldalóra pedig az értékelésipontszómnak a súlyszómmal kialakított szorzatát kell
beírni.)
:
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1.960.000,-

Ft

MAs minimális
értékmax.0,3

mAs: 0,lmAs
l0
A teljes
berendezés
tömege
kevesebb, mint
320 ks: 190 ks
Integrált Cu/Al t0
szűrő: Igen.

Ertékelés
pontszám

000
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értéke1ése:_I

V.2.4) Azaján|atok értékelésesorán adható pontszám alsó és felső határa: 1_10
V.2.5) Az ajánlatok értékelésesorán módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellye
az ajánlatkérő megadta az aján|atok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelésesorán a ponthatárok közötti pontszámot: Nettó aján\atí ár: Fordított arányosítás
P:(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin; mAs minimális értékmax.0,3 mAs: 0,3 mAs l
pont, í 0,1 mAs 10 pont, köae fordított arányosítás;A teljes berendezés tömege kevesebb,

int 320 kg: 320 kg 1 pont í200 kg l0 pont Köae fordított arányosítás; Integrált
űrő: Pontkiosztás: Isen 10 oont Nem l oont

CuiAl

v.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai :
BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság (209l Etyek, Liliom köz2.) (adószám: 145706922-07)

Értékelésiszempontok szerinti tartalmi elemek:
Nettó ajánlatí ár: | 1 1'960.000,- Ft
MAs minimális értékmax.0,3 mAs: 0,1mAs
A teljes berendezés tcimege kevesebb, mint 320 kg: l90 kg
Integrált Cu/Al szűrő: Igen'
Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benffitott ajánlata a jogszabáIyokban' az ajánlati
felhívásban és az ajánlati dokumentácioban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizárő ok
vele szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta'
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adőszáma, az
:llenszolgáltatás összege és a.iánlata kiválasztásának indokai: __V.2.s) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 B igen o nem
{ nyertes ajánlattevő ajánlatában aközbeszetzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
:eljesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: üzembe helyezés, betanítás,
.elepítés

{ nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában aközbeszerzésnek az(ok)

'észe(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajánlattevő a|váIIalkozőt kíván igénybe venni: --v.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: PHILIPS Magyarország Kft, l027203t-2-

a

+4

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
Az eúforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazoIása érdekébenaz ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
ajánlattev ő ajánlatában: PHILIP S Magy ar or szág Kft , l 0z7 203 l -2- 4 4, Ml'
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megje1ölése,
amely(ek) igazolása érdekébenaz ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevo ajánlatában: --V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az étvén5telen ajánlatot tevők neve, címe, adőszáma és az éwénytelenségindoka:
PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Fele1ősségű Társaság (l028
Budapest, Patakhegyi u. l3ll .) 10876013-2-41
Ajánlatkérő az ajárlattevő benyújtott ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívás és
felvilágosítás-' valamint árindokolás kéréstbocsátott ki az aIábbiak szerint:
Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentumok l3' oldalán az a\ábbiakat Írta elő.
Az ajánlati ár rész|etezése (2.sz.melléklet)
Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni az ajánIatí ár részletezéséttartalmaző áÍtábIáZatot az
iratminta szerint. Felhívjuk az AjánIattevők figyelmét, hogy atáblázatban szereplő árak
összegének egyeznie kell a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár összegével.
.
áruott költségvetés
illetve ajánlattevő nyilatkozata adott esetben az igazolások az egyenértékűség
'
bizonyltására
1.

2.3.4.

Ajánlattevő ajánlata 6. oldala ugyan tarta|maz Artáblázatelnevezésű dokumentumot, azonban

z az aján|ati árat nem részletezi.

Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti dokumentumot benyú.jtani szíveskedjenek!
' Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 17. oldalánapénzmosás és a
terrorizmus fnanszírozása megelőzéséró| és megakadáIyozásárő|szőIő
2007. évi CXXXVI.
törvény 3. $ ra) -rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos és a
gazdasági szereplőben közvetetten vagy kozvetlenültöbb mint 25oÁ-os tulajdoni résszelvagy
vazatijoggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
vonatkozás ában az alábbiakat írta e lo
.

érjük megadni a tulajdonosi rész száza\ékos arányát (számitásának módját), valamint
etetten vagy közvet lenü l rende lkezik szay azati j o ggal'
ajánlat 19-20. oldalain taláIhatő nyilatkozat nem tartalmazza a fentieket.

jük, hogy hiánypótlás keretében a fentieknek megfelelő, cégszerű aláírással ellátott
i

latkozatot benyújtan i szívesked.ienek

!

. Ajánlatkérő a Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről elnevezésű
yilatkozatban az alábbiakra kérte az aján|attevőket.

érjük, a megküldött kiegészítő tájékoztatás(ok) iktatÓszámát
eljárásban

I',2.

íeltüntetni szíveskedjenek.

és 3. ktatőszámú kiegészítő tájékoú.atás került megküldésre'

fentiekkel ellentétben az ajánlattevő az ajánlat23. olda\án található nyílatkozatában
'zárőIag két kiegészítő tájékoztatást jelolt
meg.
jük, hogy hiánypótlás keretében a fentieknek megfelelő nyilatkozatot benyújtani
veskedjenek!
. Az ajánlat |9-z0. és 28-29. oldalain is nyilatkozik ajánlattevő tényleges tulajdonosairól.
.zonban utóbbidokumentumban P.I.Étulajdonos esetében 5 %o-ostulajdoni hányadot jelöl,
ly nem éri a tényleges tulajdonos szempontjából hangsú|yos 25Yo-os mértéket.

5rjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti ellentmondást fe1oldani szívesked.jenekI
5. Ajánlattevő álta| benyújtott egységes európaikozbeszetzésidokumentummal(továbbiakban:

EEKD) kapcsolatban az alábbi hibák javítása, hiányosságok pótlása szükséges:

A. Az ajánlat 32' oldalán A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási
iárulékok és adók megfizetésérő1, vagy meg tudja_e adni azt az információt, amely lehetővé
i az aján|atkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkéró számára, hogy közvetlenül
szerezze aztbármeIy tagotszág díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? elnevezésű
kasznál nem jelölte a megfelelő váIaszt (igen/nem;továbbá internetcím' a kibocsátó hati
gy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), ezért kérjük szíveskedjen hiánypótlás
eretében javítani a fent említett pontot a megfelelő válasz megjelölésével.
.

Az

ajánlaÍ 34. oldalán a D: Infornrációk azokről az alvál|alkozókról, akiknek

itásait a

azdasági szereplő nem veszi igénybe elnevezésű részt ajánlattevő nem töltötte ki, ezért kérjük
|jen hiánypótlás keretében kitölteni a fent említett pontot a megfelelő válasz
ie1ölésével.

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:
Igazságügyi
szakasznál Ajánlattevő
Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat mellett _ elmulasztotta kitöltení az ezen kizáró ok
natkozásában nyilvánosan elérhető adatbénist kibocsátó hatóság megnevezésétés az
internetes elérhetőségét,melyen Ajánlatkérő ellenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozaÍa a|apján a
kizárő ok fenn nem állását, ezért kérjük Ajánlattevőt' hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen
kiegészíteniaz EEKD ezen szakaszát, amelyben megjelölí ezen szakasz szerinti kizárő ok
vonatkozásában elérhető nyilvános adatbázis kibocsátó hatóság megnevezését és intemetcímét
Gazdasági Versenyhivatal -www. gvh.hu)
.

Az

ajánlat 27 . oldalán

_

D. Az qánlat 41 ' oldalán lévő versenyfr.orzítást cé\ző megállapodás szakasznál Ajánlattevő
lmulasztotta kitölteni az ezenkuárő ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázíst
kibocsátó hatóság megnevezését és az int'ernetes elérhetőségét,melyen Ajánlatkérő
llenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján akizarő ok fenn nem állását, ezért kér.iük
Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteniaz EEKD ezen szakaszát,
lyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizárő ok vonatkozásában elérhető nyilvános
datbázis kibocsátó hatóság megnevezését és internetcímét (Gazdasági Versenyhivatal:
www. gvh.hu/dontesek).
E. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész Megfelel az e\őlrt kiválasztási szempontoknak szakaszánál
z alábbiakat Írta elő.
érjük kitölteni. A IV. rész bármely többi szakaszát nem kell kitölteni. Af_ban Ajánlatkérő
gzíti. Ajánlattevő' Alvállalkozó, közös Ajánlattevő esetében is.
fenti előírás ellenére ajánlattevő az EEKD fenti részénekbizonyos szakaszait kitöltette, ezért
érjük, hogy a IV. rész vonatkozásábana fentielőírásoknak megfelelően járjanak el és javítsák

EEKD-t.

érjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek csatolni a fentebb említett
o kkal k ie gé szítettl jav ított EEKD-t.

Aján|atkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában _ többek között
I.3)További információk:
' Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:

.

- az

alábbiakat írta elő.

.)

ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lóvo változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbeje gyzési kérelmet és az annak
érkezésérőla cégbÍróság áltaI megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös
jánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges
Lrtalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;

jánlattevő nem csatolt változásbejegyzési eljárásáról semmilyen nyilatkozatot.
jük, hogy hiánypótlás keretében változásbejegyzésükről szóló nyilatkozatot benyújtani
íveskedjenek! Amennyibenváltozásbejegyzési eljárás van folyamaÍban, a fenti

kumentumokat is csatolni szíveskedjenek!
.

Ajánlatkérő a felhívás vl3) 2. pontjában

-

többek között

- az

aIábbiakat írta elő.

VI.3)További információk:
. Az ajánIathoz csatolni kell továbbá:
,..)

Ajánlattevő nyi|atkozatát, hogy szerződés aláírásakor rendelkezni fog ISo 900l
inőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglétét igazo|ő dokumentummal, mely ajánlatkérő
5széte átad és a szerződéshatá|yáig fenntart.
jánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot'
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
.

Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 4' pontjában az alábbiakat írta elő.

VI.3)További információk:
.Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell:
forgaImazásijogosultságot igazolő engedélyt a nem közvetlen gyártők áIta|i forgalmazás
tén.

jánlattevő nem csatolta a fenti engedélyt.
érjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti engedélyt benyújtani szíveskedjenek!

iruNoorolÁs rÉnÉs
latkéró a

be érkezett aj án lato k v as gálatát kö vető en az aIábbi Aj án l attevő ktő l kér
indokolást a Kbt' 72' $ (l) bekezdéséretekintettel:
jánlatkérő a Kbt. 72.$ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jelen
blhívásával írásban indokolás benyújtására hívja fel Tisztelt Ajánlattevőket az,,Nettó ajánlati
(Ft)'', mint önállóan értékelésrekerülő értékelésiszempont tekintetében az ajánIatban csatolt
elolvasólapon rögzített megajánlás vonatkozásában, figyelemmel a2Ol4lZ4lEU irányelv 69.
ikk (l) bekezdésére is, mely szerint az,,ajánlatkérő szerv köteles magyarétzatot kérni a
zdaságiszereplőktőlazajánlatbanfeltüntetettárvagy
kciltségektekintetében,haegy ajánlat
kivitelezendő építésiberuházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szo1gáltatáshoz képest
kirívóan alacsony összegűnek tűnik.''
j

án

. rész'.

ASCAL TEAM Kereskedelmiés Mérnöki Szolgáltató Korlátolt
udapest, Patakhegyi u. l3l1.)

Felelősségű Társaság (1028

ajánlati ár: 78.952.000,- Ft

Z INDoKorÁs rÉnÉSCÉLJA ÉstNoora'
Ajánlatkérő rögziteni kívánja' bogy az Ajánlattevők által megajánlott Nettó ajánlatiár
vonatkozásában Ajánlatkérőnek kötelezettsége az eset valamennyi körülményére tekintettel
vizsgálni azt,hogy az A1án\attevők által me
áron a tárgyi el1árás közbeszerzési

r

kumentumaiban vál lalt köte lezettsé gek szerző désszerű tel e s ítéser eális- e, Ezzel
fuggésben Ajánlatkérő indokolás-kérésénekcéIja a megajánlás megalapozottságának
5tséget kizárő megállapítása, elsődlegesen aZ Ajánlattevők által megajánlott
ajánlati
',Nettó
..
Ú .
!|
A.,
l
)"
l
l
1.
-') L^1:^'!Ll--L1
'!-'
'!1
ír''
teljesíthetősége
szemszögéből.
Ajánlatkérő indokolás kérésearra is irányul továbbá, hogy a
1jtott aiánlat megfelel-e a vonatkozó környezetvédelmi' szociális és munka.iogi
ovetelményeknek, figyelemmel a Kbt. 72.5 (4) bekezdésére is'
KbÍ.72' $ (1) bekezdése a következőket írja elő:
,Az aján|atkérő az értékelésszempontjábó1 lényeges ajánlati elemek tartaImát megalapozó
atokat, valamint indokolást koteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőÍ
yidejűleg, írásban értesíteni' l'n az ajánlat a megkötnitervezett szerződés tárgyfua
igyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelésiszempontként figyeIembe
tt ár vagy költség, vagy azoknak valamely cjnállóan értékelésrekerülo eleme tekintetében.''
jánlatkérő a Kbt. 72. 5 Q) bekezdése alapján kéri a fent megnev ezett qánlattevőket, hogy az
ettő aján|ati ár vonatkozásában nyújtsanak írásbeli, objektív, adatokkal a|átámasztotÍ'
indokolást amegajánlás megalapozottságárőI, teljesíthetőségérő1, tekintettel arra,hogy az
án at ar án5fr.alanul a lac s o ny ár at tartalmaz.
érjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy objektív adatokkal, adott esetben iratokkal a\átámasztott
jszletes írásbeli indokolásukat benyújtani szíveskedjen az Nettó aján\ati ár vonatkozásában
igy, hogy az árképzésalapján az Aján|atkérő döntést hozhasson az ajánlati ár
galapozottságáről, illetve az indokolás gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető
ivoltáról, különos figyelemmel és tekintettel az alábbiakra.
2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
beruházás Vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
) a gyártási folyamat, azépítésí
j

Lj

l

azdaságoss ágára,
b) a választott műszaki megoldásra,
) a teljesítésnekaz ajánlattevő számára kivételesen előnyös korülményeire'
) az aján|attevő által ajánlott áru, építésiberuhénásvagy szolgáltatás eredetiségére,
) a73. $ (4) bekezdése szerinti környezetvéde lmi, szociális és munkajogi követelményeknek

való megfelelésre, vagy
) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésérevaló lehetőségére vonatkozik.
3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez- ha az elfogadhatóság
étséges- további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű
ítésemellett. Azajánlattevő kotelessége az ajánlatíáramegalapozottságára vonatkozó
inden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy
gfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az a.ián|ati ár
egalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvény.telennek nyilvánitani az ajánlatot,ha a
özölt információk nem indokolják megfelelően' hogy a szerződés az adoÍt áron vagy
ltséggel teljesíthető.
4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapíthatő,hogy az ajánlat azérttartaImaz
nytalanul alacsony árat vagy költséget, meft nem felel meg a 73. $ (4) bekezdése szerinti
örnyezetvédelmi' szociális és munkajogikövetelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlaÍ
lap o zottság ának v izs gálata s orán ennek m e g ít é lé séh ez az adott ágazatban kote l ezo en
|kalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtő!.
5) Ha az aján|atí ár megalapozottságárő| a döntés meghozatalához az szükséges, az
jánlatkérő összehasonlítás céljábóla többiajánlattevőtől is kérhet be meghatározottajánlati
lemeket megalapozó adatokat.
6) Az ajánlatkérő az á|lami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékeltellenszolgáltatást
aftalmaző ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvény'telennek,ha ezzel
pcsolatban előzetesen írásban tájékoztatástkért az ajánlattevőtől, és ha az aján|attevő nem
udta iga?olni, hogy a kérdésesállami támogatást jogszerűen szerezte' Az ezen okból

5nytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatní - aKözbeszerzési Hatóságon
resztül - az Eurőpai B izottságot'''
érjük, indokolásában térjen ki az elérni kívánt haszonra, a teljesítés során felmerülő
ltségekre, külonös tekintettel az a\ábbiakra: személyi alapbér, pótlékok, kötelező adók és
rulékok' anyagköltség, ügyviteli költség.
elhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az indokolásuk minden elemének összhangban kell
I|nia az aján|atukkal, továbbá a felhívásban és a dokumentációban előírt valamennyi

lőírással, feltételle1 és követelménnyel!
KbÍ,72. $ (3) bekezdése alapján az aján|attevő kötelessége az ajánlaÍi ára
galapozottságára vonatkozó minden tény,t, adatot' kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére
tani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson
ajánlati ár me galapo zottságár ől.
lrjük a hiánypótlást' felvilágosítás nyújtást és árindokolást a megindító felhívásban''illetve a
bt.- ben e1őírtaknak megfelelően megadni szíveskedjenek.
jánlattevő a fenti hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás_, valamint árindokolás kérÓsre
yújtotta be hiánypótLását, felvilágosítását, árindokolását, így a2. rész vonatkozásában a Kbt
3. $ (l) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivelegyéb módon nem felel megaZajánlat
lhívás' a közbeszerzési dokumentumok vagy ajogszabályokban meghatátozott feltéte
lönös tekintettel a Kbt. 7l. $ (10) bekezdésére, miszerint' ha a hiánypótlást nem, vagy
előírt határidőben teljesítették, kizárőlag az eredeti ajánIati példány (példányokat) le
igyelembe v enni az elbírálás során'
.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekébenazajánlattevő(k) á|ta|tett
tézkedések ismertetése: __-

VI. szakasz: Kiegészítő információk
vt.
ovábbi inÍbrmációk: 2
\{. 1. 1 ) A' szerződéskötési mo rató riu m időtartama
Kezdete: 20 1 7 /06/2 0 Leiárata: 2 0 1 7/06/2 9
vI.1.2) Az összegezés elkészítésénekidőpont-ia: 20 1 7/06/ 1 9
vI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontia: 20 ]7/06/]9
vI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
\4.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 7 Gééé/hh/nn)
vI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 Gééé/hh/nn)
vI.1.7) Az összegezés iavításának indoka: 2
vI.1.8) Az összegezés javításának időpontiü 2 Gééé/hh/nn)
vI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

sr. Tóth !-el'egtt
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