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Kie gd sz it6 tdj 6ko ztatbs

Melldklet: -

Tisztelt <rMegsz6litis>!

Az Eurripai Uni6 hivatalos lapj6ban TED: 201613 090-159788 hirdetmfnysziimon
2016. rn6jus l1-6n megjelent, ,,Eg5,'szerhaszndlatos kering6stimogat6 eszk6ziik
beszerz6se" ttttgyukozbeszerz6si elj6r6ssal kapcsolatban az alilbbi k6rd6s Trkezptt, melyre
Aj6nlatkelro a kcivetkezo viiaszt adia.

1. K6rd6s:
,,Az aidnlatkdrdsi dokurnentdci6 III. feiezet (nyilatkozatmintdk ) tartalmazzct a4 Egltsdges
Eurhpai Kozbeszerzdsi Dokumentum'mintdjdt,-amelynek ets6 oidatdn az aldbbi informdci(t
szerepel:

Az online formanyomtatvdny a Bizottsdg atdbbi oldaldn drhetri el:
: //e c. eur o p a. e u/ sr ow th/ s insl e -mar

espd/index en.htm"

Az qldbbi linken nem taldliuk a jelen konlcrdt krizbeszerzdsi etjdrdsban kdszftett (adatokkat
kiegdszftett) eg,,sdges eurdpai kdzbeszerzdsi dokumentumot, a linken csak a,
formarytomtatvdny ds dltaldnos tdjdkoztatds drhetd el, tehdt [ires dokumentumok.

Ertulmezdsi)nk ds a 321/2015. (X.3.) Korm. rendelet 2. $ (2) bekezddse szerint az
aidnlatlbdrilnek a kdzbeszerzdsi dokumentumokban akkor kell m:egadnia az elektronikus
forman.yomtatvdny minta elirhetfisdgdt, ha lehetfsdget biztosit ina, hogy az egtsdges
kiizbeszerzdsi dokumentumot az EIJ Bizottsdga iAot erre vonatkozdan Ldtrehozol
webfelii'let haszndlatdval tdltse ki az ajdnluttevfl.

Vdilasz: Igen, hasznalhatjzk az aj'inlatk6rdsi dokument6ci6 r6szek6nt kiadott egysdges
eur6pai kdzbeszerz6si dokumentum mintdjffi, beadhatj6k ezen dokumentumot az
aj1nlat rdszek6nt. A linket azert adtttkmeg, mert a kitriltesi seg6dlet is ott 6rhet6 el.



2,, K6rd6s:
,,J61 <irtelmezztik-e, hogy ajdnlatker1 nem kdr rtlszletes
kdvetelmdnyelvdl, hiszen erre vonatkoz6 kcivetelmdnvt
ajdnlatkdrdsi dokumentdci1ban nem adott meg.

informdci6kat ait aNkalmassdgi
sem a felhivdsbap, sem az

V'rllasz: Az ajrlnlatban nem kcitelezci megadni/becsatolni az al[<almass6gi
krSvetelm6nyekre vonatkoz6 igazolisokat, de azokat be lehet csatolni.

Ajrinlatkdr6 a kovetkezot irta el6 a dokument6ci6ban: ,,Az ajinlatklro ako1beszerz6si
dr

k.
k(
a2

nJ

gt
al

Nem tudjuk lrtelmezni azt,hogy ,,erre vonatkoz| kovetelmdnyt sem afelhfvdsbun, semaz ffi€g" , hiszen a felhiv6s III.1.2) 6s IIL l.3)
f, tgyi 6s gazdas6gi, mind pedig a mtiszakics dnyeket 6s ezek igazolfusim6djait is.

Atz ajfnlatban nem elegend6 az alkalmass6gi kdvetelm6nyek tekintet6ben egy
egyszerri nyilatkozatot tenni az EEKD formanyorntatv6ny iV. r6sz Kiv6l asd6si
szempenlok ,,a: Az sztiisi szempont 6ltal6nos lilz6se" cim alatti celldjilt
kit<ilteni, a IV. rdsz an megadott celltikat ki kell kitcilteni.
Etrben az esetben Kbt. 69. $ szerint jitr er, a dokumentrfci6ban isisrnertetettek szerint: ',Az eljirds eredmdnydr6l sz6l6 adntgs meghozatalffi megel6zoenaz ajinlatk6r6 kdteles az ertekel6si szen ontokra figyelemLel legkedveTouurret

::l ,rel felhfrm i a iizarA okok, azail( fehivrlsban eloirt igazol6sokber bekdrni ezen ig;oiasokat.
Termdkminthkbenyijtilsdt nem irtuk er6 a felhfvirsban.



3. K6rd(p
,,Az ajr 3.3.13. pontja sze
iratoka t benyrtjtundd iga
erre !i6
Kdriiik, hogy aidnlatkdrf pontosltsa a rendelkezdst, milyen egtdb irutok csatolfidt irja el6
kdtelezettsdgkdnt.'

Vdlasz:
A 3'3. pont szerinti list6ban fel nem sorolt dokumerrtumok, mely ajdnl{ttevonk6nt
viiltoz6 lehet. Pl. idegen nyelvri dokumentum esetr6ben magyar nyelvlfi forditiis,
arnennyiben az ajtnlat tizleti titkot tartalmaz arravonatkoz6 nyilatkozat. stb:

4. K6rd6q
,,4 321,/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. S 0 bekezdds b) pontja szerint az ajdnlalkdr7 a Kbt.
Mdsodi'k Rdsze szerint lefolytatun kdzbeszerzdsi eljdrdsban kateles a kagbeszerzdsi
dokumemtumokkal egltiltt elektronikus formdban rendeliezdsye bocsdtani az adott eljdrdshoz
tartozd egysdges eur6pai kozbieszerzdsi dokumentum mintrijdt, amely tartalmazzq

b) az elidrds sordn alkalmazandf kiztird okohat,

V:ilasz:A 32112015. (X.30.) Korm. r. az alilbbiak szerint szabfiyozza p ktilftildi
aj Zinlattevokre vonatk oz6an a kizin o okok i gazoliis6t :

,,10. $ (1) Nem Magyarorsz6gon letelepedett ajtnlattevb, illetve 16
esr*6ben az ajinlatkerd a Kbt. M6sodik R6sze szerint lefolyt
eljrir6sban a Kbt. 62. $-a tekintetdben a kdvetkez6 igazol
nyllatkozatokat kciteles elfogadni, illetve a kdvetkezrikdppen kciteles ellen6rizni a
kizzitr6 okok hi6ny6t:

6s (2) beke:zd6se tekintetdben a gazdasfugi
letelepeddse szerinti orszilga illetdkes

Ital kibocsdtott okiratot, amely igazolja az

b). a 
-Kbt. 

62. $ (1) bekezd6s b) pontja tekintet6ben a letelepeddse szerinti orszitg
illet6kes hat6s6gainak igazolfusdt; a kizir6 ok hirinyrit magyarorszagi koztartoztissal
kapcsolatban az Art. szerinti koztartoz6smentes ad6z6i aaitiarisAOl-az ajariatk6ro is
ellenbrzi;ha az ajinlattevo, illetve r6szv6telre jelentkezd az adatbLzisban nem szerepel,
az illetdkes ad6- 6s vagy azArt. szerinti sl6st isbe kell nyrijtani; srigi- szerepl6 Magy v6gez
ad(ikciteles tevdken _ 6s Vrimhiv atal er:;ol
c).ttKbt.62. $ (1) bekezdds c), d), g) pontjatekintet6beriL a letelepeddse szerintiorszitgillet6kes hat6siigainak igazolirdt; a g) pont tekintetdben a Kclzbes zerzesi
D<lnt6bizottsdg 6ltal alkalmazott eltilt6sia v-onatkoz6an a kizino ok hirinyrit M
aj rirnlatkdr6 a Hat6 s6 g honlapj rin el 6rhet6 nyilviintartdsb6l ellendrzi ;



d.) aKbt.62, S (1) bekezdes h) pontla tekintetdbenazajtnlatlidro nenr krjrher kiilon
igazol6st, a kizttr(> ok hi6nydnak igazolitsakent az u.itnlatkdrr5 koteler; elfogadni az
elj6rdLsban benyujtott egyseges eurr5pai k6zbesze:rz<1si dokumentumba fbslalt
nyilatkozatot;
e,) alibt.62. S (1) bekezdes i) p'ontja tek.intetdben nem sz:iiks6g,:s igazo)lts beny.fjt6sa,
akiztiro ok megval6sul6s6t az ajitnlatkdlii ellenorzi az e:lj(r6s sor6n;-
fl a l{bt. 62. $ (1) bekezdds j) pontja tekintetdben arz itdott,olj6r6sban a kiziro ol<
megval6sul6s6t az. ajdnlatkdro ellenorr:zi az elj6r6s so,r6n; t<or6bbi kcj:zbes:zerzdsi
eJj6rdsra vonatkozr5an pedig az ajtnlatkdro kdteles elfogadni aiz elj6rftd6an benyrijtott
e gys d' ges eur6pai kozbeszerud si dokumentumba fo glalt nyilatko :z:atot;
gt akbt.62. $ (1) bekezdds k) pctntjfua,ronatkoz6an:
s! a Kbt. 62. $ (l) bekezdes k) pont ka) alponda tekintetdben az <irinteft orsz6g
il,[etdlies hat6s6ga hltal ki6llitott ad6illet<isdg_igazol6st;
gt\) aKbI".62' S (l) bekezdds k) pont kL) alpontja tekintetdben az ajiinlattevo, illetv<:
rdszvdtelre jelentkezo nyilatkozitta ar6,l, hogy olyan tdrsas6gnak min6si;-e, melyet
nem jegyeznek szab6lyozott tozsddn vagy amelyet szatr6l,ro zott tozsden jegyeznek; ha
az: qdnlattevot, illetve rdszvdtelrr: jelentl<ezot nem jegy:zik szabhlyo zott lolsd,en, akkor
a pdn:zmos6sr6l szi16 torveny 3. lS, porl:.ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja sirerint defini6lrt
vzLlamLennyi tdnyleges tulajdonos nevd,nek ds alland6 lakoiielydnek bemutat6s6t
tartahnazo nyilatk<>zatot szriksdsJes benyrijtani; ha a gaz:dasdgii szereplonek nincs aL

penznros6sr6l sz6lirtdrvdny 3. S,? pontra)-rb) vagy ri,l-r,t) alp<.,ntja szlrintitdnylegesr
tulaj donosa, fgy enre vonatkoz6'yilatkozatot szriksZger; cs;atolni ;

8c') a Kbt' 62' $ ( 'k) pont kc) pontja teliintetdbe n az ajit.nlartevo vagy
reszv(ltelre jelentk z:ata arr6r, hogy van-e olyan jogi szemely vagy
szemd'lyes joga szel :)zervezet, u-"ly az ajttnlattevolben,llletve rdszvetelre
jeJentlcezoben kcizv l,rozvetle:mil tdbb, mrit zsyo-os tulajdoni rdsszell vagy
szavan''ari joggal rendelkezik; ha van ily'en szervezet, irz aj6nlattevo vagy reszydtelrejelentliezo azt nylatkozatban megneve,iri (cegndv, szdkhely), tovribbjL"n,yilatkozik,
hogy annak vonatkozitsitban a Kbt. 62. g 1i; bet<e:zdds {) pont kc,t aiipontj6ban
hi,,zatkozott ktz.6ro feltdtel nem 6ll fenn;
h) aKbL 62. $ (l) trekezdes l) porfija tekir,rtetdbe n akiztiro okok hiriny 6t az ajinlatkerb
ellenorzi a munkatilgyi hat6s6gnaik a munkatigyi ellenorzdr;rol sz:616 1996. dvi LXXV.

r16s6b6l nyilvlmoss 6gra hozcttt adatokb6l.
Hivatal horLlapj 6n ki:izzetett adatokb6l ;

etdben nem sztikse ges igazolirs benyirjt6sa.
lenorzi az el.jiras soriin;
a tekintetdtten az ajrinlatkdr6 nem kdrhet

;:ii'T:;;1""':"".;,'ff-,lT:ff i
az n) pontban tar6rhat o kiz'ro ok hi6ny6t a GVH l',fii;::f i:ili'T^i::|;l[::i:1
tarLalnraz6 adatb6zisrokb6l ellenonzi :

ntetdben az ajirnlatkelro nem kdrhet ktilcjn
ent az aj6nlatkdro kdteles elfosadni az
kdzbeszer:zesi dol,:umentumba fbclalt

(2) Ha az illet6kes bir6s6g vagy hat6s6g
vap;y g.) pont ga) alpontja szerinti kivona
ki az e pontokban hivatkozott eset,ek
ajdnlatlevo, illetve rdszvdtelre ielent
nyilatk,czat nem ismert az erintett
-jele'ntkezo altal az iltetdkes bir6srig, hatos69. kamara vagJy szakm,ai szerve:zet elott tettvagy kt;zje gyzo 6ltal hitelesitett nyilatkozatot.,,



Ugyanezen Korm. r. tartalmazza, hogy az Egys6ges Eur6pai K.6z$eszerz6si
T\^l-"*^-+,,* *^l-. ^^^+:t+ 
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, 1 11 1 'j..1/Dokumentum mely pontjiit mely kizttro ok vonatkozitsdbankell kitdlteni:

,,4. $ (1) Az ajtnlattev6, r6szvdtelre jelentkezl vagy az alkalmass6g igazol rdszt
vev6 gazdas6gi szerepl6 a formanyomtatvfuny benyqjt6s6val a
igazoljael6zetesen a Kbt. 62. g-ihanemlitett kizafi okol< hiany6t:
a) a KbL 62. $ (1) bekezd6s a) porrt aa)-afl alporrtokra vonatkoz6
tekintet6ben a gazdasdgi szercplS a
tdh;i ki,
b) aKbt.62. $ (1) bekezd6s a) pont ag) alpontra vonatkoz6 nyilatkozatot a pazdasagi
czerpnlA q fnswnurrnwfnAtiurt fff -;^-,t' ^r' flr, ^-^r.^^-,.tL^.- +^^-: ^^-szerepl6 a formanvomtatvdnv III.liszinek ,,D" szakasz:,liban teszi meg,
c) a Kbt. 62. $ (1) bekezdds a) pont qh) alpontjrira a nem
Magyarorszitgon letelepedett gazdasdgi szereplo a CS

plttnak megfelel6 kit<ilt6s6vel egyben az ah) alponrtban emlitett sze yes Joga
szerinti hasonl6 brincselekm6nvekr6l is nvilatkozik.
d) a Kbt. 62. $ (l) bekezdds b) pontjara vonatkoz6an a fo

m6don

y III.
6vn6l
esa

ozoen a

nyt a

rdszdnek .,8" szakasza kitdlt6sdvel nyilatkozik azzal, hogy csak az
rdgebben lejrlrt ad6-, vftmfrzet6si vagy tiirsadalombiztositrisi j6rul6k ta:
tarlozils lej 6rt6nak id6pontj 6t k6telez6 felttintetni,
e) a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s c), d), h)-j)
fonmanvomtatvdnv III. rdsze,nC" sz.ahuszdnak

6s tw) pontj6ra
vonatkoz6 pontjai ki Itds6vel

nyilatkozik,

,p) pontjrira vo
vonatkoz6 pontok ki

g) a Kbt: 62. $ (l) bekezdds n)-o) pontjiira vonatkozl,an a uI.
ri&te ,,c" szsk(nzdnak vonatkoz6 pontja kit6lt6s6ver azzar, hogy ha
szerepl6 birs6gelengeddsben rdszresiilt, vagy az ajfunleft benyfjt6i6t n
jogsdrtdst a Gazdasiryi versenyhivatalnak bejelentette, ezt
fonnanyomtatv6nyban feltiinteti. "

fl a Kbt. 62. $ (l) bekezdds e)-g), k), U 6s

fuwsnvomtatvdnv III. rdszdneh ,,D,' szakaszdban a
nyilatkozik,

5. K6rd6s

Yfllaszz Abban az esetben, ha Aj6nlattevo tcibb rlszre iLs tesz ajtnlatot, elegend1 az
egyrs6ges eur6pai kozbeszerz6si dokumentum vonatkozo pontjait egy nyomtaiv6nyban
egy cell6ban kitdlteni, a cellit nem kell t<ibbsz6r6zni, teh6t-m"gf.l.l6, ha az
ajanLlattev6 az adott cell6ban elkrildniti .Lz egyes r6szekre vonatkoz6 viiaszait, pl.
alv1.llalkoz6k tekintetdben tett nyilatkozat esetdn is 6s elegend6 erre figyelennmel egy
kozl6 eszerzdsi dokumentumot csatolnia.



6. K6rdi:s

,,Ha igen:
Kdrjiik, vdlaszolja meg e szakasz tavtibbi rdsTeit,
relevdns, e rdsz C. szakaszdt, adott e:setben tdltse ki
tdltse h:i ds frja ald a W. rdszt.

a) Kdrjilk, adott esetben adja meg o jegzdk
n;vilvdntartdsi vagt igazoldsi szdmot ;

b) E'a a felvdtelrcil szdl6 igazolds vagt
tuintesse fel:

e rdsz B, szakaszdt ds alnennyiben
az V rdszt, valamint minflenkdppen

vqgl ctz igazolds nevdt ds a vonatkozti

tanilsftvdny elektronikusan eldrhdg{ keriak,

c) Kiriilk, tilntesse fel a referencidkat, amelyeken a felvdtel vag/ o tantisftds alapul, ds
adott esetben a hivatatos jeg,,zdkben eldrt minrisitdst:

_!) A felvdtel vagy a tanilsftds az osszes elfiirt kivdlasztdsi szempontra kiterjed?
Ha'nenn:

Viilasz: Amennyiben T. Aj6nlattev6
jegyzdkdben, vagy rendelkezik azzal
rendszer keret6ben), a kerdezett pontot

7. K6rd6s
,,Az aidnlatkdrdsi dokumentdci1ban a kovetkezf eszkdzr;k kerilltek meghirdet1sre;l' Hosstzti tdvil, axidlis drqmldst biztosit|, intracorporalis, mechanikus keringd\tdmogat7
eszkr)z

2' Hosszil tdvil, levitdci1s elven miikodS, folyamatos dramldst biztos{t6, intracorpolalis,
me c hani kus ker ingd s t dmo gat 6 e s z kdz

er.
tdzet tulajdondban lev6 Maquet
vagt VAD kezeldsre alkalmas transzport

Klinikni adatok ds a szakirodalom aktudlis eredmdnyei alapjdn hosszti tdvti

i I I e n e fe lnri tt kd tkqmr ai s z [v e I d gt e I e ns ti gb e n
terdpidjdban.

nem szerepel az elismert gazdasilgi szereplofl< hivatalos
egyen6rt6kii igazol6ssal (pl. nemzeti (el6[min6sit6si

nem kell kitolteni.



A GOKI az elmrtU dvek sordn mind csecsemflkben/kisgtermekekben, mind bivet
sz[veldgtelensigben szenvedf fetnfitt betegehben oltot*ozott extracorpolaris
terdpids eljarast
vdlemdnyilnk szerint a meghirdetett ajtinlat alapjdn a/bnt emlftett kit
nem olalhato meg optimdlisan. Elkdpzelhetfinek tariitik ez.en betesc

haszndlatdru"

vdlasz: Ajrinlatkdr6 a felhivrisban foglalt specifik6ci6k szerinti 4-f6le
be s zerezni a tir gy i kd zb eszerz6 si e lj rlr6sban.

K6rem 
. 
f'. Ajrlnlattev6t, hogy levelem kdzhezveteldt visszaigazolni szi

elektronikusan a pethone@kardio.hu e-mail cimen, vagy faxon a2l5-7240sziimon

B u d ap e s t, 20l6.jrinius 14.

pulzatilis

kezeldse

kivrlnja


