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HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek

2009/S 104-150277

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Árubeszerzés

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Alsó u. 1., Κapcsolattartó Máté Béla közbeszerzési szakértő, HU-2030
  Érd. Tel.  +36 23522377. E-mail bmate@erd.hu. Fax  +36 23522384.
További információk a következő címen szerezhetők be: ÉSZ-KER Kft., Torockó u. 9. I. em. 4.,
Κapcsolattartó dr. Incze Ádám, HU-1026  Budapest. Tel.  +36 17888931. E-mail incze@ceuconsulting.eu. Fax
 +36 17896943.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: ÉSZ-KER Kft., Torockó u. 9. I. em. 4., Κapcsolattartó
Zelenay Krisztina, HU-1026  Budapest. Tel.  +36 17888931. E-mail titkarsag@ceuconsulting.eu. Fax  +36
17896943.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ÉSZ-KER Kft.,
Torockó u. 9. I. em. 4., Κapcsolattartó Zelenay Krisztina, HU-1026  Budapest. Tel.  +36 17888931. E-mail
titkarsag@ceuconsulting.eu. Fax  +36 17896943.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Regionális vagy helyi hatóság.
Általános közszolgáltatások.
Egyéb: Helyi önkormányzat.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: igen.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Laboratóriumi reagensek beszerzése, készülékek használatba adásával.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel, lízing, bérlet és részletvásárlás kombinációja.
A teljesítés helye: Szakorvosi Rendelőintézet, 2030 Érd, Felső u. 39. MAGYARORSZÁG.
NUTS-kód: HU102.

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 / 31.7.2011.-ig szükséges különféle laboratóriumi reagensek beszerzése automata
készülékek használatba adásával, valamint a teljes labor működéséhez szükséges, a laborban található
készülékek on-line működését lehetővé tevő jogtiszta laborszoftver biztosítása annak a készülékekhez való
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illesztése a program futtatásához szükséges számítógép-hardvereszközök biztosítása és a teljes laborprogram
illesztése az ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
33000000, 33696000, 33696500, 38000000.

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:

31.7.2011.- napjáig szükséges különféle laboratóriumi reagensek beszerzése, jellemzően automata készülékek
használatba adásával.
Összesen:
I. Kémiai vizsgálatok, 1 db kémiai automata használatba adásával: 578 100 vizsgálat/év.
II. Haematológiai vizsgálatok, 1 db készülék használatba adásával: 34 000 vizsgálat/év.
III. Véralvadási vizsgálatok, 1 db automata koagulométer használatba adásával: 14 800 vizsgálat/év.
IV. Szerológiai (latex) vizsgálatok: 5 000 vizsgálat/év.
V. Vizelet(általános) vizsgálatok 1 db vizeletcsík leolvasó és/vagy automata, és 1 db vizeletüledék automata
használatba adásával: 76 000 vizsgálat/év.
VI. Immunkémiai vizsgálatok, 1 db immunkémiai automata használatba adásával: 23 700 vizsgálat/év.
VII. Vércsoport szerológia (vércsoport + ellenanyag), berendezésekkel együtt: 3 200 vizsgálat/év.
Valamint a teljes labor működéséhez szükséges, a laborban található készülékek on-line működését lehetővé
tevő jogtiszta labor szoftver biztosítása annak a készülékekhez való illesztése a program futtatásához
szükséges számítógép hardvereszközök biztosítása és a teljes laborprogram illesztése az ajánlatkérő
mindenkori informatikai rendszeréhez. Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés futamideje során a
laborszoftver verziókövetése és karbantartása.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Igen.
A vételi jog leírása: Ajánlatkérő +30 % mennyiségű vizsgálat elvégzéséhez szükséges reagens mennyiségre
vonatkozó vételi jogot köt ki, melyet az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet a futamidő során jogosul lehívni.
A vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: a szerződés teljes futamideje alatt. (a szerződés
megkötésétől számítva).
Az esetleges meghosszabbítások száma: és között.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 (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:

Szavatosság: 12 hónap; késedelmes, hibás, vagy nem teljesítési kötbér az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint. A késedelmi kötbér bírálati részszempontként értékelésre kerül.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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A helyben központosított közbeszerzési rendszerben résztvevő Érdi Szakorvosi Rendelőintézet a leszállításra
kerülő termékek ellenértékét az ajánlati dokumentációban rögzített feltételekkel, havonta utólag, a teljesítéstől
számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően. A pénzügyi teljesítés
feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

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 és 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike
vele szemben fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
2. A megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 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)-(2) bekezdéseinek hatálya alá,
— Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 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)-(2) bekezdéseinek 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) bekezdésének 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 vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az alábbi módon kell,
hogy igazolja gazdasági és pénzügyi alkalmasságát:
P/1. Az elmúlt kettő üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított cégbírósági
érkeztetett bélyegzővel ellátott (vagy Céginformációs Szolgálat által kibocsátott) számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolójának becsatolása szükséges (könyvvizsgálói jelentéssel együtt) egyszerű másolatban,
kiegészítő mellékletek nélkül.
P/2. Valamennyi számlavezető pénzintézettől származó - az ajánlati felhívás hivatalos megjelenésének napjánál
nem régebbi keltezésű - eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott nyilatkozat ajánlattevő, illetve a 10 % feletti
alvállalkozó fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
a. pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám;
b. mióta vezeti bankszámláját;
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c. bankszámláján 1.1.2008.-et követően az ajánlati felhívás hivatalos megjelenésének napjáig volt-e 15 napot
meghaladó sorban álló tétel, a pénzintézettel hitelviszonyban van-e/volt-e és hitelfizetési kötelezettségének
eleget tesz-e/tett-e.
Amennyiben ajánlattevő, illetve a 10 % feletti alvállalkozó a vizsgált időszak során megszüntetett
bankszámlá(ka)t, úgy ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ
becsatolása.
P/3. Ajánlattevő nyilatkozzon a 2007., 2008. évi időszakra vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának nettó
árbevételéről évenkénti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P/1. Akinek az elmúlt 2 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt, vagy a saját tőke összege
kisebb volt, mint a jegyzett tőke összege, a vizsgált üzleti évek vonatkozásában a könyvvizsgáló a felülvizsgálat
során korlátozó vagy elutasító záradékot adott (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a könyvvizsgáló
alkalmazását).
P/2. Akinek bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint bármely bankszámláján
1.1.2008.-et követően az ajánlati felhívás hivatalos megjelenésének napjáig 15 napot meghaladó sorban állás
fordult elő, hitelfizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.
P/3. Akinek 2007., 2008. években a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele számtani átlagban nem
éri el a 60 000 000 forintot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 év (vagy 36
hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével) a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint igazolva.
M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló
8/2003. (III.13.) ESzCsM számú rendeletben előírt, jelen szerződés futamidejének lejártáig érvényes minőségi/
megfelelőségi tanúsítvány egyszerű másolatának csatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó:
M/1. Aki nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 éves (vagy 36 hónapos) időszakból
egészségügyi intézmény részére teljesített, a beszerzés tárgyában szereplő termékek szállítására vonatkozó
minimum kettő, legalább a megajánlott érték 50 %-át külön-külön elérő forint értékű vagy ennek az értéknek
legalább megfelelő nagyságrendű mennyiség szállításáról szóló referenciával.
M/2. Aki a megajánlott termékek vonatkozásában nem rendelkezik a 8/2003. (III.13.) ESzCsM számú
rendeletben előírt, a jelen szerződés futamidejének lejártáig érvényes minőségi/megfelelőségi tanúsítvánnyal.

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?:
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Nyílt.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (bruttó Ft). Súlyszám: 65.
2. Az informatikai rendszer telepítésével és illesztésével kapcsolatos késedelmes teljesítés esetén fizetendő
kötbér (Ft/naptári nap). Súlyszám: 15.
3. A szállítással kapcsolatos késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér (a vizsgálatok térítési díjából
felajánlott kötbér %-a). Súlyszám: 10.
4. Szállítási és telepítési határidő (naptári nap). Súlyszám: 10.
4.1. Gépek és kezdő készlet szállítási határideje (naptári nap). Súlyszám: 5.
4.2. Informatikai rendszer telepítésének és illesztésének határideje (naptári nap). Súlyszám: 5.

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: 17.7.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 144 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció bruttó 144 000 Ft-os ellenértékét az ÉSZ-KER Kft.
közreműködő szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11702036-29905272 számú számlájára történő átutalásáról
(befizetésről) szóló igazolás bemutatása és arról készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti át/
kérheti a közreműködőtől a dokumentációt a felhívás VI.3. pontjában meghatározott címen és feltételekkel.
Az átutalás közlemény rovatába az "Ajánlati dokumentáció - Érd: labor reagensek" hivatkozást szükséges
feltüntetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
17.7.2009 - 11:00.

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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 17.7.2009 - 11:00.
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Hely: ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. emelet MAGYARORSZÁG) közreműködő szervezet
tárgyaló helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80. § (2) szerint.

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. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja.
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a dokumentáció átvehető
az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. emelet 4. MAGYARORSZÁG) közreműködő szervezet
titkárságán munkanapokon előre (a +36 306982166 számon) egyeztetett időpontban 10:00 - 14:00 között,
valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óráig; illetve a Kbt. 54. § 4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült
másolat átadása szükséges, megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot
másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges -
dokumentáció átvételekor személyesen, vagy a postai úton történő megküldés esetén az erre vonatkozó
írásbeli kérelem részeként- megadnia az ajánlatkérő rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és
székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma.
3. Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10-ig, mely
minden részszempont esetén azonos. Ajánlatkérő az 1. és 4. részszempont esetében a fordított arányosítás
elvét alkalmazza az alábbiak szerint: Az ajánlatkérő az ajánlati ár, valamint a szállítási és telepítési határidő
vonatkozásában a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ajánlatkérő a 2. és 3. részszempontok esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint:
A késedelmi kötbér mértékének vonatkozásában az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb a legmagasabb
mértékű vállalás lesz, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja,
a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat.
4. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamennyi írott és üres oldalát folyamatosan kézjeggyel
ellátva és oldalszámozással, a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, vagy olyan személy(ek) aláírásával
ellátva, aki(k) jogosultak(ak) arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék),
közös, zárt borítékban, roncsolás nélkül nem bontható módon bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és benyújtani
az alábbi szöveg feltüntetésével: "Laboratóriumi reagensek beszerzése", valamint: "Csak közbeszerzési eljárás
során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!" A példányok fedőlapját el kell látni az "eredeti", illetve
a "másolat" szóval is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés vagy ellentmondás van,
abban az esetben az eredeti példány tartalma és formája tekintendő irányadónak. A postán feladott ajánlatot az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül.
5. Az ajánlathoz csatolni kell:
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— az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégmásolatát eredetiben vagy hiteles
másolati példányban,
— az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles
másolatát. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra,
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
6. Amennyiben ajánlattevő /közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó cégadataiban a 60 napnál nem régebbi cégmásolat alapján változásbejegyzés van folyamatban,
abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési nyomtatvány eredeti vagy hitelesített
másolati példányát is.
7. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények igazolására
szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal (annak eredeti vagy hiteles másolati példányával) együtt az
irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani. Minden más iratot, dokumentumot elegendő szöveghű
magyar fordításban csatolni.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 71.§ (1) és (3) bekezdéseire. A nyilatkozatokat - adott
esetben - nemleges tartalommal is meg kell adni.
9. Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
10. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
11. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt
igazolások eredeti vagy hitelesített másolatban történő benyújtását írja elő, kivéve, ahol felhívásban vagy
dokumentációban ettől eltérően nem rendelkezett.
12. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli, mely tény elfogadásáról
ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell.
14. A dokumentáció megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek, az másra át nem ruházható és
nem publikálható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása. Az ajánlathoz csatolni kell a
dokumentáció megvásárlását és átvételét igazoló dokumentumok másolati példányát.
15. Az eredményhirdetés időpontja: 23.7.2009 (11:00), a szerződéskötés tervezett időpontja: 31.7.2009 (10:00).
16. Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló
engedélyt/felhatalmazást másolati példányban az ajánlathoz kell csatolnia.
17. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattevő
által megajánlani kívánt termékeknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt minimumkövetelményeknek,
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő a megajánlott termékekre vonatkozó
termékleírást köteles az ajánlatához mellékelni.
18. Az ártáblázatot elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell adni.
19. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen eljárást a helyben központosított közbeszerzési rendszerben
bonyolítja le.
20. Ajánlattevők ajánlatukban adják meg az egy vizsgálatra eső költséget vizsgálattípusonként külön-külön,
Ajánlattevő által szerkesztett táblázatban vagy formában.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
dontobizottsag@chello.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2) bekezdés
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
dontobizottsag@chello.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
29.5.2009.
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