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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 

 

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér 
„MitraClip valve repair rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, amelynek 
nyertesével szerződést kíván kötni. 
 
Az Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok együttesen tartalmazzák az 
eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Eljárást 
megindító felhívás előírásai az irányadók. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jurisits Lizandra, lajstromszám: 00384, Juratio 
Zrt. (1031 Budapest, Monostori út 34.), ljurisits@juratio.hu, Tel.: +36-1/288-0707, Fax: +36-
1/288-0708. 

2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 

A Közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban 
részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás 
keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen Közbeszerzési dokumentumok 
bármilyen formában – változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen 
eljárás keretein kívül.  

Az ajánlat elkészítésének alapja a Közbeszerzési dokumentumok, mely rögzítik az ajánlattételi 
elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az 
összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Közbeszerzési 
dokumentumokban előírja. 

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban 
esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől 
ezennel eláll. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 
hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a 
szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak, átvizsgáljon. 
Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A KÖZBESZERZÉSI 
DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
VISSZAVONÁSA 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást Megindító Felhívásban és a Közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt.-ben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a 
módosításról írásban értesíti valamennyi ajánlattevőt.  
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Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejáratáig visszavonhatja, 
amiről az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi ajánlattevőt írásban 
tájékoztatja a Kbt.-ben foglaltak szerint. 

 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Az Eljárást megindító felhívással, illetve a Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos 
kiegészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, 
hogy azok minden gazdasági szereplő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségét. 
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a gazdasági szereplő részletesen tanulmányozza a Közbeszerzési 
dokumentumok tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe 
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Közbeszerzési 
dokumentumokkal, a megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban a gazdasági szereplőknek 
bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára. 
 
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben 
válaszolja meg. Az Ajánlatkérő által megadott tájékoztatás teljes tartalmát (a kérdező személyének 
feltüntetése nélkül) hozzáféhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő 
részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte. 
 
A kiegészítő tájékoztatás, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 
Közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők 
számára. 
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 
 
Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 56. §-ában, valamint a Kbt. 114. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint kérhet. A kiegészítő tájékoztatás kérése a tothne.ildiko@kardio.hu megküldött 
levélben vagy fax vagy postai levél útján lehetséges (fax vagy postai levél küldése esetén, az 
ajánlatkérő munkájának megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy lehetőség szerint e-mail útján 
szerkeszthető formában is szíveskedjenek a kiegészítő tájékoztatás kéréseket megküldeni), a Kbt.-
ben részletezett határidővel. 

5. AZ AJÁNLAT TARTALMA: 

Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára – a következő iratokat kell 
tartalmazni: 

Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 
— Tartalomjegyzék 

1 sz. melléklet Felolvasólap 
2. sz. melléklet Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés], továbbá 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés] 

3. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése alapján 

4. sz. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról, nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
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Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

pont kc) alpontja vonatkozásában 
5. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban és a 10. § g) pont gb) 
alpontban foglaltak szerint (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont) 

6. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a benyújtott 
elektronikus példány mindenben megegyezik a papír alapon benyújtott 
ajánlati példánnyal. 

— Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 
ajánlattevő, aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája 

— Meghatalmazás (adott esetben) 
— Fordítás (adott esetben) 

7. sz. melléklet Nyilatkozat változásbejegyzésről. Ajánlattevőnek folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

— Az ajánlat elektronikus példánya (CD/DVD/pendrive adathordozón) 
 
 
6. VERSENY BIZTOSÍTÁSA 
A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 

Amennyiben az Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás 
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, 
vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos 
okkal feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – 
jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az 
ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az 
ajánlat bármely más vonatkozásában. 

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten 
megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési 
eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. 
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Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

9. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

Az ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 11. 10.00 óra 
 
Az ajánlatok benyújtásának helye:  
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
1096 Budapest, Haller utca 29. I. emelet, Gazdasági Igazgatóság, Közbeszerzési csoport 
 
Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. 

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási 
probléma, stb.). 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikusan biztosítja Ajánlattevők 
részére, amelyet az Ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg megküld minden ajánlattevő 
részére. 

10. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz 
2017. szeptember 11., 10.00 óra  
Helye: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 
1096 Budapest, Haller utca 29. gazdasági épület, I. emelet, igazgatóság tárgyalója  
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Közbeszerzési dokumentumok 
tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) 
bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven 
történik. 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 
− ajánlattevő nevét, 
− ajánlattevő székhelyét (címét), 
− értékelés alapjául szolgáló adatokat. 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek 5 naptári 
napon belül megküld. 

Minden olyan ajánlatról, amelyet az Eljárást megindító felhívásban meghatározott beadási 
határidő után nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és az elkésett ajánlatot megőrzi. 
A jegyzőkönyvet 5 naptári napon belül megküldi az összes – beleértve az elkésett - 
ajánlattevőnek. 
 
11. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § 
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
 
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
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gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § (3) 
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, 
de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben 
ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, 
vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 
 
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a 
Kbt. 44. § tartalmazza. 
 
12. A SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA 

Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az 
Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit 
(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban 
megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.    

13. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 

Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan 
részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés 
odaítélésével kapcsolatban. 

14. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
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elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli összegezésnek 
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével 
teljesíti. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb a tárgyalások befejezésétől számított 60 napon belül (ajánlati 
kötöttség). 
 
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek 
az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontjától számított 60 napot. Ha az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha 
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejáratának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 
15. IRATBETEKINTÉS  

Az ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy 
más gazdasági szereplő ajánlatának – ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § 
szerinti indokolást is – üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre 
vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés 
kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem 
beérkezését követő két (2) munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az Ajánlatkérő a 
gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez 
szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű 
átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 

16. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell írásban 
megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződés-tervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdése szerint.  
 
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye. 
 
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell 
teljesítenie. 
 
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott 
szabályok figyelembevételével módosíthatják. 
 
17. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Családtámogatási Főosztály 
Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.  
Tel.: 06-1-452-2910 
E-mail: cstam.ceg@kh.allamkincstar.gov.hu  
 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Foglalkoztatási Főosztály 
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Cím: 1035 Bp., Váradi utca 15. 
Tel.: 06-1-323-3600 
Fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. 
Tel.: 06-1-478-4400 
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 
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II. SZERZŐDÉS-TERVEZET 
Ügyiratszám: …….      /2017. 

 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

 
 

amely létrejött egyrészt a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, (bankszámla 
szám: 10032000-01491869-00000000 számlavezető: Magyar Államkincstár, székhely: Budapest, 
Haller utca 29. képviseli: Dr. Ofner Péter) mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 
 
 másrészt a  
 
……………. (bankszámla szám: ………………………  számlavezető: ……  Bank székhely: 
………………………. képviseli: ………………….) (a továbbiakban: Eladó)   
 
között, az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett: 
 
l./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján nemzeti 
eljárásrendben kiírt „MitraClip valve repair rendszer beszerzése” tárgyú GOKI- 7/2017. ikt. 
számú közbeszerzési eljárás ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban felsorolt és az Eladó és a Vevő 
által elfogadott mennyiséget, azaz a 4 darab  MitraClip valve repair rendszert, az ugyanott 
meghatározott minőségben a Vevő részére leszállítja vevő Lehívása alapján.  
A jelen szerződés hatályba lépése: A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a szerződéskötési 
moratórium leteltét követően a szerződés megköthető, az érvényesen létrejön, jelen szerződés 
hatályba azonban kizárólag az ellenőrző szervezet által a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § 
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén lép vagy a 320/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint, ha az ellenőrző szervezet nem küldött 
hiánypótlási felhívást Vevőnek és a miniszter a 13. § (1) bekezdés szerinti döntését nem közli az 
ott meghatározott határidőben Vevővel, az összegezés záró tanúsítvány hiányában is kiküldhető 
és a szerződés záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép. 
A szerződés időtartama, teljesítési határidő: a lehívástól számított 2 munkanapon belül kell 
szállítani a rendszert, a szerződés a hatályba lépéstől számított 12 hónapra jön létre. 
 
A szerződéses ár a következő: 
 
1 darab MitraClip valve repair rendszer nettó 
ajánlati ára  

nettó ……………………… Ft 

Összesített nettó ajánlati ár (4 darab MitraClip valve 
repair rendszer): 

4* nettó ……………………… Ft = 
 
Összesen: nettó 
…………………………………. Ft 

 
A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részét képező Felolvasólap jelen szerződés 1. sz. 
melléklete.  
 
2./ Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az 1./ pontban meghatározott árumennyiséget olyan 
módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a jelen pontban szabályozásra kerül, Vevő lehívási 
nyilatkozat formájában vásárolja meg a termékeket az Eladótól, úgy a teljes mennyiség vagy annak 
további legfeljebb +100 %-a – opció - lehívásra kerüljön. A +100% mennyiségi eltérés opcionális, 
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azaz Vevőnek nincs lehívási kötelessége. Az opció lehívásának ideje: legkésőbb a szerződés 
megkötésétől számított 11. hónap utolsó napja. Az opció teljesítésének határideje megegyezik az 
alapmennyiség teljesítési határidejével. Az opció ellenértékének kifizetés, megegyezik az 
alapmennyiség kifizetésére vonatkozó előírásokkal. 
 
 
3./ A nyertes ajánlattevő jogosult a szerződés időtartama alatt új fejlesztésű innovatív 
terméket szállítani, az ár vagy egyéb szerződéses feltételek módosítása nélkül. Az ár-érték 
arányosságot és a szakmai minőségi megfelelést az ajánlatkérő képviselőjével köteles egyeztetni. 
A szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg szabályszerűen, ha az Eladó 
vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes szállítmányokat az Eladó 
kockázatára a Vevő központi raktárába (1096 Budapest, Haller u. 29) leszállítja, (leszállíttatja) és a 
küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt egység vagy személy 
részére mennyiségileg átadta. Az Eladó a leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, 
gyári tartozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a 
Vevőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és 
a tárolás időtartama alatt megóvja. 
A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított és a fentiek szerint 
mennyiség szerint átvett termék csomagoláson belüli mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan 
végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan 
rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít.  
Átvételre jogosult személy: raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott személy. 
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 
szolgál. 
A teljesítést igazoló neve, beosztása: Faragóné Loys Ildikó Anyaggazdálkodási és anyagell.o.v. 
Eladó köteles úgy időzíteni a teljesítést, hogy az átadás-átvétel munkanapokon 7-15 óra között 
történjen. 
Kapcsolattartó a Vevő részéről: anyaggazdálkodási osztályvezető 
Kapcsolattartó az Eladó részéről: … 
 
A teljesítést igazoló neve és beosztása: … 
 
4./ Nem vitatott a felek által, hogy a szállítási kötelezettség teljesítésének késedelme vagy 
elmulasztása, de ugyanígy a 3./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül hagyása a jelen 
adásvételi szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen szerződésben 
szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen 
szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő az adásvételi szerződés 
azonnali hatályú felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett 
anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.  
 
5./ Vevő a teljesítést igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi elismervénnyel 
felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése, a 1997. 
évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pont, valamint az Art 36/A.§ szerint 60 napon belül banki 
átutalással egyenlíti ki az Eladónak. 
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 
azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 
amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 
magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 
ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 
A Vevő előleget nem fizet. 
A számlához tartozó teljesítést igazoló - a Vevőtől származó – átvételi elismervényt szállítólevéllel 
csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül az Intézet Gazdasági 
Igazgatóságára nyújtja be.  
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Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 
ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 
kamatot is megfizetni. 
Az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 
számára megismerhetővé teszi és Kbt. 143. § (3) szerinti ügyletekről a vevőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
6./ Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 
kapcsolatban a Vevő a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított  
3 naptári napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 
Vevő azok észlelését követő 3 naptári napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, 
feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van. 
Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 naptári napos 
határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 
foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 
kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 
fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 
az adott rendeléstől nyomban elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, 
meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 
 
7./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 
szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
Ha Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem cseréli 
ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni és a 
fent említett terméket harmadik személytől beszerezni az Eladó költségére. Ebben az esetben a 
harmadik személynek fizetett ár, valamint valamennyi, a szállítással, beszerzéssel kapcsolatban 
felmerülő költségek kiterhelhetőek az Eladó részére.  

Ha az Eladó a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét, annak 
jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik. 
  Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 
rendelkeznek jogszerű forgalomba hozatalt igazoló dokumentumokkal, érvényes forgalomba 
hozatali engedéllyel. 
 
8./   Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül az 
adott megrendeléstől való Vevői elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetére egyaránt kötbért 
kötnek ki az Eladó terhére.  
Késedelmi kötbér: késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének napi 1 
%-a, legfeljebb azonban az érintett áru-érték 15 %.-a. 
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 10% mértékű hibás 
teljesítési kötbért lehet követelni, azzal, hogy a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése szerint hibás teljesítési 
kötbér mellett nem érvényesíthető szavatossági igény. Ha Eladó a minőségi hibás terméket a 
hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem 
szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni és a fent említett terméket harmadik 
személytől beszerezni az Eladó költségére. Ebben az esetben a harmadik személynek fizetett ár, 
valamint valamennyi, a  szállítással, beszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségek kiterhelhetőek 
az Eladó részére.  
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés meghiúsulása esetén a le nem szállított árucikkek 10 %-a, a teljes 
szerződés meghiúsulása esetén a teljes ellenszolgáltatás 10 %-a. 
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Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.  
A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó 
összegéből levonni. 
 
9./    A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal elállhat 
az adásvételi szerződéstől, amennyiben korábbi teljesítés nem történt, vagy elállhat az adott 
megrendeléstől vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi, súlyos 
szerződésszegések esetében: 
- az Eladó az egyes résszállításokkal több mint 15 napot késett; 
- szállítási kötelezettség teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, amennyiben ilyen 

szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék 
- a leszállított termék minőségi fogyatékossága esetén, de akkor is ha kiderül, hogy a termék 

típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, foglalt minőségi 
követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért 
és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben rendszerbeli minőségi eltérést 
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül az adott rendeléstől nyomban elállhat, vagy 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet, 

- Ha az eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 
elállni és az adott terméket harmadik személytől beszerezni az Eladó költségére. Ebben az 
esetben a harmadik személynek fizetett ár, valamint valamennyi, a szállítással, beszerzéssel 
kapcsolatban felmerülő költségek kiterhelhetőek az Eladó részére. 

- a fizetési haladék időtartamának leteltét követően amennyiben az Eladó fizetésképtelenné 
vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene; 
kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat 

- az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 
Ha a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, az Eladó 
nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 
A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel, 
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban, illetve a IX. fejezetben foglaltak betartását, vagy az  
Eladóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
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tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó 
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, 
ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a 
beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont 
közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös 
közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a 
központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést 
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye 
nem származhat.” 

10./ Az Eladót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a 

szerződés teljesítése során a Vevővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó 

mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed az 

Eladó alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt 

köteles az Eladó a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni. 

Az Eladó a Vevő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve 
azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait. 
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik 
személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes jogszabály alapján 
valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli. 
Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 
írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek 
Vevő részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt - 
előzetesen írásban egyeztetett módon – marketingtevékenységében felhasználhassa. 
A Vevő a leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását 
követően állít ki. 
 
11./ Felek a szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják a Kbt. 141. §-ában 
foglaltaknak megfelelően. 
 
12./ A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a 
rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 
vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes 
jogszabályi rendelkezésként a Közbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv 
idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni. 
A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. 
13./ Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy az Eladó jelen 
szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában megjelölt adatokat. Eladó tudomásul veszi, hogy 
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ezen adatokat a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése 
alapján a jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. 
Eladó jelen pontban foglalt nyilatkozatában foglalt adatok változása esetén haladéktalanul köteles 
a változásról Vevőt tájékoztatni. Amennyiben Eladó jelen pont szerinti nyilatkozata valótlan 
tartalmú, a Vevő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére 
még nem került sor – a szerződéstől azonnali hatállyal eláll. 
 
Ezt az adásvételi szerződést a szerződő felek elolvasás után mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Felolvasó lap  
 
 
Budapest, 2017.  
 
 
 ...................................................... ..............................................  

Dr. Ofner Péter 
Főigazgató főorvos 
mint Vevő               mint Eladó 
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III. FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1 SZ. MELLÉKLET 
FELOLVASÓLAP 

 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

 
„MitraClip valve repair rendszer beszerzése” 

 
Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Belföldi adószáma:  
Pénzforgalmi jelzőszám1:  
Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai2: 
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  
Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
 
 
1 darab MitraClip valve repair rendszer nettó 
ajánlati ára  

nettó ……………………… Ft 

Összesített nettó ajánlati ár (4 darab MitraClip valve 
repair rendszer): 

4* nettó ……………………… Ft = 
 
Összesen: nettó 
…………………………………. Ft 

 
A feltételes mennyiség lehívása esetén a fenti egységárak változatlanok. 
 
Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________     

cégszerű aláírás 

                                                           

1 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a 
megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltüntetni. 
2 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat 
megadni, amelyen fogadni tudja az Ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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2. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 
Alulírott _____________________ (nyilatkozattevő neve), ___________________________ 
(ajánlattevő neve, székhelye) képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) alapján „MitraClip valve repair rendszer beszerzése” elnevezéssel 
megindított közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 
dokumentumokban rögzített szakmai, jogi, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve 
értelmeztük, azokat elfogadjuk. 
 
A közbeszerzési dokumentumok átvételét ezennel is igazoljuk. 
 
Ajánlatot teszünk az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban specifikált és az 
ajánlatunkban szereplő termékeknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szakmai, 
jogi, pénzügyi és egyéb feltételek szerint történő ellátására.  
 
Kijelentjük továbbá, hogy a tárgyalások befejezésétől számított 60 napig kötve vagyunk 
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen 
időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban és a hatályos 
jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  
 
Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és szerződésszerűen teljesítjük az 
általunk megajánlott ellenszolgáltatásért. 
 
Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint vállalkozásunk3: 

• nem tartozik a törvény hatálya alá; 
• mikrovállalkozásnak, 
• kisvállalkozásnak, 
• középvállalkozásnak 

minősül. 
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül 
nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   
 
Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________     

cégszerű aláírás 

                                                           

3 A megfelelő aláhúzandó! 
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3. SZ. MELLÉKLET 
 

 
NYILATKOZAT 

 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint 

 
Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe) 
képviselője „MitraClip valve repair rendszer beszerzése” tárgyú, nemzeti közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyilatkozom az alábbiakat: 
 
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) g)-k), m) és q) 
pontjában rögzített kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) g)-k), m) és q) 
pontjában rögzített kizáró okok hatálya alá. 
 

 
Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________     

cégszerű aláírás 
 

 
 

Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését! 
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4. SZ. MELLÉKLET 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) 

ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos Kardiológiai 

Intézet által kiírt, „MitraClip valve repair rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt 

alábbi kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő, aki  

Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 

halasztást kapott;  

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 

eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 

hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 

került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a 

kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis 

adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság 

határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott 

határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

 i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 

ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 

kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), 

amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 

értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib)  a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 

nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel 
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kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a 

rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

 j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 

megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 

közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 

tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 

három évig; 

k)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok 

és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 

Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 

előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán 

kívül nem lehet más módon orvosolni. 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 

 
Továbbiakban nyilatkozom a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján, hogy: 
 
a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik;4 
 
annak megnevezése:5  
  

név: ………………………………... 
 
 székhely: ………………….. 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az általam képviselt ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező 
szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltételek nem állnak fenn. 
 

                                                           

4  A megfelelő pontot kérjük aláhúzni! 
5  Ezek a részek csak akkor töltendők ki, ha ajánlattevő az a) pontban megjelölt feltételt húzta alá. 
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VAGY 
 
b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik.  
 

 
Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________     

cégszerű aláírás 
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5. SZ. MELLÉKLET 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont 

ib) alpontban és a 10.§ g) pont gb) alpontban foglaltak szerint 
(Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont) 

 
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet által kiírt, „MitraClip valve repair rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
tekintetében az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. A(z) …………………. ajánlattevő társaságot szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem 
jegyeznek∗. 
 
2. Társaságunk szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, így 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 (természetes személy) nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása a következő: 
 

Tényleges tulajdonos (természetes 
személy) neve 

Állandó lakóhelye 

  
  
  
  

 
3 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja 
alapján nyilatkozom, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)** pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 
 
 
Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________                     

cégszerű aláírás 
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6. SZ. MELLÉKLET 

 
 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL 
 
 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) 

nyilatkozattételre jogosult képviselője, az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően 

ezennel kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya az ajánlat papír 

alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. 

 
Jelen nyilatkozatot a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet által „MitraClip valve 
repair rendszer beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, mint ajánlattevő teszem. 
 

 
Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________     

cégszerű aláírás 
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7. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Alulírott ........................................., mint a(z) ..........................................  (cég megnevezése, székhelye) 
képviselője a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet által indított „MitraClip 
valve repair rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy 
ajánlattevő esetében:  
 

a)      változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban; 
 
b)   változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

 
 

Kelt: ________, 2017. év _________ hó ____ nap 
 

 
 
______________________________                                                                

cégszerű aláírás 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
MSK05NT Mitraclip NT kit (1SGC+1CDS) 

Mitrális regurgitáció percutan katéteres megoldására alkalmas csipesz rendszer, mely a mitrális 
vitorlák összecsippentésével akadályozza meg a vér visszafolyását a bal kamrából a bal pitvar felé. 
Kettős vagy – bizonyos esetekben – többszörös orificium képzésével. 

CDS0502 Clip delivery system NT 

A mitrális regurgitáció percutan megoldására alkalmas csipesz rendszer felvitelét végző katéter, 
ami a véna femoralison halad fel és egy transceptális behatolás útján jut a bal pitvarba, miközben 
egy többszörös csavar rendszer segítségével az útja során végig jól kormányozható marad. 

 
 
 
 


