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Ajánlattételi felhívás 
 

az eljárás száma: PTS-180 
az eljárás tárgya: Toshiba gyártmányú ultrahang berendezések beszerzése 

 
A Kbt. 50. § (1) bekezdése alapján: 
 
1.) az ajánlatkérő neve:   Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
      Felelősségű Társaság 

címe:   1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
képviseli:  Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető 
telefonszáma: +36 18810191 
telefaxszáma: +36 18810192 
e-mail címe:  titkarsag@vasuteu.hu, czervane@vasuteu.hu 
honlap címe: http://www.vasuteu.hu 

 
2.) a közbeszerzési eljárás fajtája: 
 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) 
bekezdés b) pontja és 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás 
 
az eljárás indokolása: 
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott szervezettel köthető meg, továbbá az ajánlatkérő számára nem létezik reális 
alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a 
következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 
határozták meg. 
 
Az ajánlatkérőnél az év folyamán új ultrahang készülékek beszerzésére merült fel igény, 
amelyeket – a betegellátás zavartalanságának és magas színvonalának biztosítása céljából – 
a meglévő nagy értékű és magas tudású vizsgálófejek jobb kihasználása és a megnövekedett 
létszámú beteg ellátásának szükségessége alapoz meg. Az ajánlatkérő tulajdonában és 
használatában vannak nagy értékű és magas tudású Toshiba márkájú 
a Budapesti Egészségügyi Központban 
1 db PVT-675 MV 3D-4D konvex típusú (SAP kód: 1305084-2) 
1 db PLT-1204 BT lineáris (mammográfiás) (SAP kód: 1304842-17) 
1 db PVT-661 VT nőgyógyászati hüvelyi (SAP kód: 1304842-15) 
a Miskolci Egészségügyi Központban 
1 db PSU-25 BT szektor (5S1) (SAP kód: 1305367-1) 
1 db PLU-704 BT lineáris (11L4) (SAP kód: 1305367-2) 
1 db PVU-375 BT konvex (6C1) (SAP kód: 1305578-1) 
1 db PVU-781 VTE nőgyógyászati, hüvelyi (11C3) (SAP kód: 1305578-2) 
ultrahang vizsgálófejek, amelyet a beszerzendő berendezéssel együtt kíván az ajánlatkérő 
használni. A vizsgálófejek kizárólag Toshiba gyártmányú alapkészülékkel használhatók. A 
gyártó nyilatkozata szerint a Toshiba gyártmányú ultrahang készülékek és fejek kizárólagos 
magyarországi forgalmazója a Variotrade Kft., így a beszerzés tárgyát képező készülékeket 
és fejeket kizárólag a Variotrade Kft-től lehet beszerezni. 
 
Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel 
más gyártmányú, a 4.) pontban meghatározott ultrahang készülékkel azonos funkciókkal 
rendelkező készülék beszerzését az ajánlatkérő nem tudná megvalósítani más gyártmányú, 
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az előzőekben felsorolt vizsgáló fejekkel azonos tudású új ultrahang fejek beszerzése nélkül, 
amely szükségképpen jelentős (jelen beszerzés becsült értékének több, mint 50%-át kitevő) 
többletköltséget jelentene ajánlatkérő számára, ami nem egyeztethető össze a hatékony 
közpénzfelhasználás és a felelős gazdálkodás Kbt-ben rögzített alapelvével. 
 
A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt 
indokolatlanul szűkítő módon határozták meg, mivel a közbeszerzés tárgya egy már meglévő 
készülékhez illeszkedő eszköz beszerzése. 
 
3.) az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és 
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve 
elérhetőek lesznek (ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen 
elektronikus hozzáférés a Kbt. 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak 
megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon 
bocsátja rendelkezésre): 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elektronikusan bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére, 
amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” 
menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően. 
 
4.) a közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
a közbeszerzés tárgya: 
Toshiba gyártmányú ultrahang berendezések beszerzése 
 
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 
 
A megajánlott eszköznek alkalmasnak kell lenni 
a budapesti teljesítési helyre leszállítandó berendezés esetében Toshiba PVT-675 MV, PLT-
1204 BT és PVT-661 VT típusú 
a miskolci teljesítési helyre leszállítandó berendezés esetében Toshiba PSU-25BT, PLU-
704BT, PVU-375BT és PVU-781VTE típusú 
ultrahang fejekkel való használatra. 
 
Ajánlattevő megajánlhat új készüléket új vizsgáló fejekkel, 2012. évnél nem régebbi 
gyártású, felújított készüléket új vizsgáló fejekkel. 
 
a közbeszerzés mennyisége: 
1 db Toshiba gyártmányú kardiológiai, általános és nőgyógyászati vizsgálati célra alkalmas 
ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése szektor, konvex és lineáris vizsgáló fejekkel 
(teljesítési hely: Budapest) 
1 db Toshiba gyártmányú általános és nőgyógyászati, kardiológiai vizsgálati célra alkalmas 
ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése konvex és lineáris vizsgáló fejekkel (teljesítési 
hely: Miskolc) 
 
CPV: 
33112200-0 Ultrahangkészülék 
 
5.) a szerződés meghatározása: 
 

http://www.ptsys.hu/
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adásvételi szerződés, amelynek tárgya Toshiba gyártmányú ultrahang berendezések 
beszerzése 
 
6.) keretmegállapodás kötésére sor kerül-e:    nem 
dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására sor kerül-e: nem 
elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e:   nem 
 
7.) a teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 4 hét 
 
8.) a teljesítés helye: 
1 db: a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti 
Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. (NUTS-kód: HU110) 
1 db: a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolci 
Egészségügyi Központja, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45. (NUTS-kód: HU311) 
 
9.) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályokra: 
 
A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően, az ajánlatkérő által kiállított 
teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját, amelynek ellenértékét ajánlatkérő utólag, - 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések 
figyelembe vételével - a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással egyenlíti ki. Az 
ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak szerint, a számla kiállításától számított 30 napon belül történik. A 
nyertes ajánlattevő a számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-180). 
 
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). 
 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az 
irányadó. 
 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: 
késedelmi kötbér: ha a szerződésben rögzített határidőre az eszközök átadása olyan okból 
nem történik meg, amely tekintetében a nyertes ajánlattevő felelős, a nyertes ajánlattevő 
késedelmi kötbér fizetésére köteles; a kötbér mértéke: a késedelemmel érintett termékek 
nettó ellenszolgáltatásának 1%-a/nap; kötbérmaximum: 10 napi tétel 
meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amely 
tekintetében a nyertes ajánlattevő felelős, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 10%-a 
 
10.) ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem 
 
11.) ajánlattevő tehet-e részajánlatot:  nem 
igen válasz esetén a részajánlat tehető 

egy részre:      – 
legfeljebb a következő számú részre:  – 
valamennyi részre:     – 

nem válasz esetén indokolás: 
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Annak következtében, hogy csak 1 ajánlatevő képes teljesíteni a szerződést, részajánlat-tétel 
lehetőségének biztosítása nem indokolt. 
 
12.) az ajánlatok értékelési szempontja(i) 
 
a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) 
 
értékelési részszempontok és súlyszámok: 
1. az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft, előny a kisebb) súlyszám: 90 
2. a teljes körű jótállás kötelezően előírt időtartamát (12 hónap) meghaladó vállalás (hónap, 
előny a több, max. további 24 hónap) súlyszám: 10 
 
Az értékelés módszere: 
 
Az adható pontszám felső határa 100 pont, alsó határa 1 pont. 
Az ajánlatkérő minden értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlatra a 
maximális 10 pontot adja, a többi ajánlatra adott pontszámot az adott részszempont 
esetében alkalmazott számítási módszerrel határozza meg. 
 
Az 1. részszempont esetében: fordított arányosítás, a legalacsonyabb értéket ajánló 
ajánlattevő kapja a maximális pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez 
használt képlet: 
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol 
Avizsgált a vizsgált paraméter 
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter 
Pmax a maximálisan adható pont 
Pmin a minimálisan adható pont 
 
A 2. részszempont esetében: egyenes arányosítás, a legalacsonyabb értéket ajánló 
ajánlattevő kapja a maximális pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez 
használt képlet: 
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol 
Avizsgált a vizsgált paraméter 
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter 
Pmax a maximálisan adható pont 
Pmin a minimálisan adható pont 
 
Az 1. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, Ft 
mértékegységben. 
A 2. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, hónap 
mértékegységben, egész számmal megadva. Kizárólag a kötelezően előírt mérték (12 hónap) 
feletti vállalás értékét kell feltüntetni. 
A 2. részszempont esetében az ajánlatkérő kizárólag a további 24 hónapot meg nem haladó 
megajánlást veszi figyelembe. A további 24 hónapos vagy annál nagyobb mértékű 
többletvállalásra az ajánlatkérő a maximális pontszámot adja. 
Ha a 2. részszempontra vonatkozó megajánlások között szerepel további 24 hónapot 
meghaladó megajánlás, az ajánlatkérő a többi ajánlattevőre vonatkozó pontszámításnál a 
legkedvezőbb paraméter értékeként akkor is a további 24 hónap megajánlást veszi 
figyelembe. 
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Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, 
amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a 
legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az 
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az 
előbbi módszerrel nem határozható meg. 
 
Az ajánlatban megadott ellenszolgáltatás a szerződéses időtartam alatt kötött, nem 
módosítható (kivéve a bruttó ellenszolgáltatás az ÁFA esetleges változása esetén, azzal 
egyező mértékben történő módosítását). 
 
13.) a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az 
ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során 
következik be. 
 
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, 
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek 
keretében 

 nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá; 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 
Rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (nyilatkoznia 
kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania); 

 az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési 
eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 
a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
A Rendelet 17. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására az 
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
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által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás 
lehetőségére. 
 
Az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 
vagy azt követően kelt dokumentumokat fogad el. 
 
14.) az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján alkalmassági követelményeket nem ír 
elő, tekintettel arra, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak 
meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre. 
 
pénzügyi, gazdasági alkalmasság: 

igazolási mód: – 
alkalmassági követelmény: – 
 

műszaki, szakmai alkalmasság: 
igazolási mód: – 
alkalmassági követelmény: – 

 
15.) az ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 8. napján 8:30 óra 
 
Az ajánlat személyes benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 - 16:00 óra 
között, pénteken 9:00 - 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 
órától az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig van lehetőség. Az ajánlat benyújtása 
alkalmával ajánlattevő az ajánlat átadásához szükséges időtartamot is vegye figyelembe. 
 
Az ajánlat benyújtása postai vagy futárszolgálati kézbesítés útján is lehetséges. Az ebből 
eredő kockázatokat (különösen az ajánlat késedelmes benyújtásának kockázatát) az 
ajánlattevő köteles viselni! 
 
16.) az ajánlat benyújtásának helye: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 
      1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
      ügyvezető titkársága (VI. emelet) 
 
az ajánlat benyújtásának módja: 
 
Az ajánlatokat 1 nyomtatott eredeti példányban kell benyújtani. 
a.) Az ajánlat nyomtatott eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 

csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

b.) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként egyesével növekedjen. 
Elegendő a szöveget, számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni. 

c.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak. 
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Az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (az ajánlat 
nyomtatott eredeti példányáról készített, szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájl). 
 
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, 
ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat tartalma megismerhető. A csomagoláson fel kell 
tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, az eljárás megnevezését és számát az alábbiak 
szerint: 

az ajánlattevő neve 
PTS-180 számú közbeszerzési eljárás 

Toshiba gyártmányú ultrahang berendezések beszerzése 
Az ajánlattételi határidő (2017. szeptember 8. napján 8:30 óra) előtt felbontani 

TILOS! 
 
Amennyiben az ajánlattételi határidő a felhívás módosítása vagy kiegészítő tájékoztatás okán 
hosszabbításra kerül, a megfelelő ajánlattételi határidőt kérjük a csomagoláson feltüntetni. 
 
17.) az ajánlattétel nyelve(i):       magyar 
 
a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: nem 
 
Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani. 
Ajánlatkérő az ajánlattevő által készített felelős fordítást is elfogadja. Idegen nyelvű 
dokumentumok benyújtása esetén az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a fordítás 
és az eredeti dokumentum tartalmának egyezőségéről, és az ajánlattevő ennek 
vonatkozásában vállat felelősségéről. 
 
18.) az ajánlatok felbontásának helye: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 
      1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
      ügyvezető titkársága (VI. emelet) 
 
az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. szeptember 8. napján 8:30 óra 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint 
 
19.) az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
 
az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap 
(lásd még a Kbt. 70. § (2) és 131. § (5) bekezdését) 
 
20.) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 
 
Jelen eljárás során az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 
 
21.) a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
 
– 
 
22.) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: 
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– 
 
23.) egyéb információk: 

a) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások 
arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevővel a legkedvezőbb 
feltételekkel köthessen szerződést. 
Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok)ról jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás 
befejezését követően a tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia. 
Ajánlatkérő az aláírt tárgyalási jegyzőkönyvet a tárgyaláson részt vett ajánlattevő 
részére átadja, a tárgyaláson részt nem vett ajánlattevő részére a tárgyalás 
befejezését követő két munkanapon belül küldi meg. 
Ajánlattevőt a tárgyaláson a cégkivonata alapján cégjegyzési jogosultsággal 
rendelkező személy(ek), vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező olyan 
személy(ek) képviselheti(k), aki(k) a meghatalmazás értelmében jogosult(ak) az 
ajánlattevő nevében történő kötelezettségvállalásra. A tárgyalások az ajánlattevővel - 
amennyiben ennek feltételei a benyújtott ajánlatok vonatkozásában fennállnak - 
egyetlen fordulóban kerülnek lefolytatásra, azonban ajánlatkérő szükség esetén 
fenntartja magának a jogot további tárgyalási fordulók tartására. 
A beszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai 
ajánlat) megtárgyalását, majd véglegesítését követően ajánlatkérő egy alkalommal 
lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlattevő írásban módosítsa ajánlatát. A 
tárgyalás(ok) lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje 
indokolja - az ajánlattevőt felhívja egy végleges ajánlat későbbi időpontban történő 
benyújtására. A végleges ajánlat későbbi időpontban történő benyújtása esetén 
ajánlatkérő ezen időpontról az ajánlattevőt írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlatot a tárgyalás keretében kérje. 
Amennyiben az ajánlatkérő által lefolytatott tárgyalás alkalmával a beszerzés tárgya 
és a szerződéses feltételek sem változnak, és az ajánlattevő sem módosítja szakmai 
ajánlatát az ajánlatkérő számára előnyösebb feltételeket biztosítva, akkor az 
ajánlattevő részéről - az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi 
határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlathoz képest - 
kizárólag azonos vagy alacsonyabb ellenszolgáltatás ajánlható. 
A végleges ajánlatot a végleges ajánlat későbbi időpontban történő benyújtása 
esetén a végleges ajánlat beadására nyitva álló határidő lejártának időpontjáig, 
zártan kell benyújtani. 
A végleges ajánlat benyújtását követően a tárgyalás lezárul és beáll az ajánlati 
kötöttség. 
Ajánlatkérő a végleges ajánlatot tartalmazó iratok felbontását a végleges ajánlat 
későbbi időpontban történő benyújtása esetén az ajánlatok beadására nyitva álló 
határidő lejártának időpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, az ajánlatok 
beadására nyitva álló határidő lejártáig benyújtott végleges ajánlat felbontásra nem 
kerül. 
A Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő a végleges ajánlat 
bontásának megkezdésekor, közvetlenül az ajánlat felbontása előtt, a tárgyalás 
keretében megtett végleges ajánlat esetén közvetlenül annak megtételét követően 
ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlatot az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. 
Ajánlatkérő a tárgyalási jogosultsággal rendelkező, de a tárgyaláson meg nem jelenő, 
végleges ajánlatot be nem nyújtó, egyebekben érvényes első ajánlatot benyújtó 
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ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi 
határidőre benyújtott, első ajánlatban foglalt tartalmi elemek szerint értékeli. 

b) az első tárgyalás időpontja: 2017. szeptember 12. napján 8:30 óra, helye: 
Vasútegészségügyi NK Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyaló 

c) A felhívásban Kbt. rövidítés alatt ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényt, annak jelen ajánlattételi felhívás kiküldésének napján hatályos 
állapotát érti. 

d) Az ajánlatban be kell nyújtani a dokumentáció mellékletét képező műszaki 
specifikációs táblázat kitöltött változatát és a kitöltött ártáblázatot. 

e) A megajánlott termékeknek rendelkezni kell CE vagy azzal egyenértékű 
tanúsítvánnyal, amelyet az ajánlatban be kell nyújtani. 

f) A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csatolni kell eredetiben aláírva. A Kbt. 
66. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdés 
szerint felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint 
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. 

g) Az ajánlatban nyilatkozni kell az eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére 
bocsátott adatok bizalmas kezeléséről (titoktartási nyilatkozat). 

h) Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlat tartalmaz-e a Kbt. 44. § (1)-(3) 
bekezdései szerinti üzleti titkot. Amennyiben tartalmaz, az ajánlatban be kell nyújtani 
a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást. 

i) További információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be: 
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
Tel: +36 18810191 
Fax: +36 18810192 
Email: titkarsag@vasuteu.hu, czervane@vasuteu.hu 

j) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről az ajánlatot/nyilatkozatot aláíró 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői 
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése 
alapján készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát 
(kivéve természetes személyek), valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás 
vonatkozásában – cégjegyzésre jogosult(ak) akadályoztatása esetén a cégjegyzésre 
jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját tartalmazó 
dokumentumot egyszerű másolatban (kivéve természetes személyek esetén). 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők 
az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő felhívja továbbá a 
figyelmet arra, hogy kizárólag a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljáráshoz 
kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírás-mintát fogadja el. 

k) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy éljen a Kbt. 131. § (4) bekezdésében 
meghatározott lehetőséggel. 

l) A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak 
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak 
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elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak 
a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 
felelni. 
A felvilágosítást nyújtó szervezetek: 
környezetvédelmi kérdések esetében: 
Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
szociális kérdések esetében: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek 
munkajogi kérdések esetében: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek 
Igazságügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/elerhetosegek 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat megfelel 
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések 
írnak elő. 

m) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot – azaz az alkalmasság körében bekért 
dokumentumokban megadott értékeket – forintban (HUF) is meg kell adni az 
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre 
álló adatok vonatkozásában a referencia tekintetében az átszámítás alapját az MNB 
által a teljesítés napján, árbevétel tekintetében az üzleti év utolsó napján közzétett 
devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 
jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése 
szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 
érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ajánlati árak kizárólag magyar forintban (HUF) adhatóak meg. 
Egyéb devizanemben megadott ajánlati árak esetén az ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelennek nyilvánítja. 

n) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak. 

o) A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 
a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

p) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69-72. § szerint végzi. Ajánlatkérő a Kbt. 71. 
§ szerinti teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget, a Kbt. 71. § (6) bekezdés 2. 
mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás elrendelését. 

q) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való 
részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

r) Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 75. § (1) bekezdés e) pontja 
szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 
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s) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó. 

t) Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: Pap László (lajstromszáma: 00265) 

u) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei az 
irányadóak. 

 
24.) a felhívás kiküldésének napja: 2017. augusztus 23. 
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