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Előterjesztés 
Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes 

orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 248/2016.(XI.03.) számú határozatának 
végrehajtásával 2016. november 04. napján szerződést kötött a Bicskei Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 17., Cg.07-09-010103) a 
biatorbágyi járóbeteg ellátás biztosítására.  
 
A betegellátás zavartalan működtetése érdekében az orvosi eszközök biztosítására - 30 napos 
felmondási idő biztosításával - határozatlan idejű bérleti szerződést kötött Biatorbágy Város 
Önkormányzata a Market Trade Kft-vel 2016. november 11. napján, melyet az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 2016. november 21. napján megtartott munkaterv szerinti ülésén tárgyalt és 
elfogadott. 
 
Hosszú távon a nagyértékű orvosi eszközök bérlése jelentős költséggel terheli a költségvetést, 
ezért a legmegfelelőbb megoldás az, hogy az ellátáshoz szükséges eszközpark az önkormányzat 
tulajdonába kerüljön.  
 
Előzetes piackutatás alapján a legszükségesebb eszközök beszerzésének becsült értéke nettó 45 
millió forint.  
 
Mivel a fenti közbeszerzési eljárás becsült értéke nem haladja meg az uniós értékhatárt, ezért a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 113.§. (1) bekezdése szerinti eljárás javasolt. 
A javasolt eljárás első lépése, hogy a Közbeszerzési Hatóság honlapján az eljárás tárgyára 
vonatkozó adatokat egy összefoglaló tájékoztatásban írja le az ajánlatkérő, oly módon, hogy 
annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklődésüket 
kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni. A Kbt. alapján az érdeklődésüket határidőben jelző gazdasági 
szereplőket az ajánlatkérő köteles ajánlattételre felhívni, de ezen kívül további, általa választott 
gazdasági szereplőket is felhívhat ajánlattételre azzal, hogy a 113.§. (2) bekezdése szerint 
összesen legalább 3 gazdasági szereplőt saját kezdeményezésre minden esetben fel kell hívni 
ajánlattételre.  
 
Kérem, a bizottságot a közbeszerzés egésze, valamint az összefoglaló tájékoztató tekintetében 
tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

 
Biatorbágy, 2017. január 24. 
 
Tisztelettel: 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
Melléklet:  

- Összefoglaló tájékoztató 
- Árazatlan tábla a beszerzendő eszközökről és azok mennyiségéről 

 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (I. ...) számú határozata 

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes 
orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai 
eszközeinek beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény 113 §. (1) 
bekezdés alapján megindításra kerülő Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház 
egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás összefoglaló 
tájékoztatóját és felhatalmazza a polgármestert, hogy küldje azt meg a Közbeszerzési 
Hatóságnak a honlapján történő közzétételre; 
 

3) jóváhagyja, hogy az eljárást megindító felhívást az összefoglaló tájékoztatásban 
meghatározott időpont lejártát követően az eljárás iránt érdeklődésüket jelzők mellett saját 
kezdeményezésre az alábbi (legalább három) szervezetek részére is küldje meg:  
 
I. 
Neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
II. 
Neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
 
III. 
Neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
 

4) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a szükséges 
intézkedések megtételére.   

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 
 

 
 

 



19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Postai cím: Baross Gábor utca 2/A 

Város: Biatorbágy Postai irányítószám: 2051 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Biatorbágy Város Önkormányzata  

Postacím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A. 

e-mail: jegyzo@biatorbagy.hu 

fax: +36 23 310 135  

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás • Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése 
(Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

- 2 db Elektrokauter  
- 1 db Elektrokauter sebészet 
- 1 db Nőgyógyászati vizsgálóasztal  

(társrendeléstől függően)  
- 4 db Vizsgálólámpa  
- 3 db Autokláv  
- 3 db Fóliázó sterilizáláshoz 
- 1 db Személymérleg magasságmérővel  
- 1 db Gipszfűrész elektromos  
- 1 db Mágnesterápiás készülék 
- 1 db Lézerterápia 
- 1 db  400 mW-os fej 
- 3 db UH terápiás ultrahangfej 
- 1 db Statikus fej 
- 3 db Kombinált készülék 
- 1 db Pulzoximéter  
- 1 db Újraélesztési eszközök (sürgősségi táska, defibrillátor) 
- 1 db Fejlámpa hideg fényforrással.  
- 1 db Orr endoszkóp   0' optikával, hideg fénykábellel   

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot31
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- 1 db Flexibilis orrendoszkóp 
- 1 db Sürgősségi táska  
- 1 db Akkumlátoros  szemtükör/Oftalmoszkóp  
- 2 db 2 oszlopos visus tábla  
- 1 db Réslámpa motoros asztallal 
- 1db Refraktométer  
- 1 db Pupillavizsgáló lámpa  
- 1 db Applanatios tonométer  
- 1 db Lencsetáska  
- 1 db Üvegpálca  
- 1 db Desmares kanál  
- 1 db Epilláló csipesz  
- 1 db Ishihara könyv 
- 1 db Ishihara tábla 
- 1 db Velhagen könyv  
- 1 db Automata periméter  
- 1 db Visus tábla  
- 1 db Diopria mérő  
- 1 db Diagnosztikai lencse 90D 
- 1 db PD-mérő 
- 1 db Lang sztereoteszt 
- 1 db Háttámlás forgószék 
- 1 db Defibrillátor 
- 1 db Kolposzkóp 
- 1 db Fetal doppler 
- 1 db Felső-középkategóriás UH készülék 

Urológiai-nőgyőgyászati 
- 1 db Felsőkategóriás UH készülék  

Kardiológiai és Radiológiai vizsgálathoz 
- 1 db Mini Doppler 
- 1 db Tympanométer 
- 1 db Sötétlátóteres mikroszkóp 
- 1 db Uroflowméter 
- 1 db Szemészeti tálca 
- 1 db Nőgyógyászati tálca 
- 1 db Sebészeti tálca 
- 1 db Fül-orr-gégészeti tálca 
- 5 db Automata vérnyomásmérő 

 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60 ] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye: 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok: 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1001 2 3 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1004 

IV. szakasz: Jogi információ 
IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 



Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. 
rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a 
formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az ESPD 
dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és 
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 

Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény valamennyi rész vonatkozásában irányadó. 
 
P1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három lezárt üzleti évre 
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából [sterilizáló berendezés szállítása] származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja] 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése, valamint (7) bekezdése alkalmazandó az 
igazolás során. 
 
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7)-(8) és (11) bekezdése 
előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az 
ajánlatban be kell nyújtani. 

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike 
részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
kitöltött és aláírt formában. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 
utolsó három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából [orvosi gép-műszer szállítása] származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen eléri vagy meghaladja 
valamennyi rész vonatkozásában egységesen a nettó 45.000.000 Ft összeget. 
 

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak 
figyelembevételével bírálja. Közös ajánlattevők esetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, 
hogy az árbevételi értékek összeadódnak (részenként).  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 
65. § (7) bekezdés] 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. 
rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a 
formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az ESPD 
dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és 
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 

 

Az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában 
irányadók. 

M1. Az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.5) pont] visszaszámított 3 éven belül orvosi gép-műszer 
berendezések szállítása tárgyában teljesített legjelentősebb (legnagyobb értékű) szállításainak 
ismertetése, a teljesített szállítások referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő 



alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont] 
Igazolási mód:  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § (1) 
bekezdése szerint.  
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: 
a teljesítés ideje (év, hó, nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás 
tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e.   
  
A legjelentősebb (legnagyobb értékű) teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. 
 
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése 
előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az 
ajánlatban be kell nyújtani. 

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike 
részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
kitöltött és aláírt formában.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül 
teljesített, orvosi gép-műszer berendezések szállítására vonatkozó, összesen legalább nettó 30.000.000  
Ft értékű referenciával / referenciákkal. 
 
A referenciaként benyújtott teljesítés/teljesítések idejének az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.5 pont] 
visszaszámított 3 éven belüli időszakba kell esnie.  
 

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak 
figyelembevételével bírálja.  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 
65. § (7) bekezdés] 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

Megjegyzés: „75.§ (2)Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

e)- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) 
szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi 
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;” 

V. szakasz: Eljárás 
V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)”megjegyzés: a pontos dátum  az összefoglaló közlése +10 nap” 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/) 



__________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
3    súlyszám helyett fontosság is megadható 
4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 



Megnevezés Gyártó Típus db Nettó egységár Nettó összár Bruttó összár
Elektrokauter 2 0 Ft 0 Ft
Elektrokauter sebészeti 1 0 Ft 0 Ft
Nőgyógyászati vizsgálóasztal 
(társrendeléstől függően) 1

0 Ft 0 Ft

vizsgálólámpa 4 0 Ft 0 Ft
Autoklav Melag 3 0 Ft 0 Ft
Fóliázó sterilizáláshoz 3 0 Ft 0 Ft
Személymérleg 
magasságmérővel 1

0 Ft 0 Ft

Gipszfűrész elektromos 1 0 Ft 0 Ft
Mágnesterápiás készülék 1 0 Ft 0 Ft
Lézerterápia 1 0 Ft 0 Ft
400 mW-os fej 1 0 Ft 0 Ft
UH terápiás ultrahangfej 3 0 Ft 0 Ft
Statikus fej 1 0 Ft 0 Ft
Kombinált készülék 3 0 Ft 0 Ft
távirányító 3 0 Ft 0 Ft
Pulzoximéter 1 0 Ft 0 Ft
Újraélesztési eszközök 
(sürgősségi táska, defibrillátor)

1

0 Ft 0 Ft

Fejlámpa hideg fényforrással. 1 0 Ft 0 Ft
Orr endoszkóp   0' optikával,
hideg fénykábellel  1

0 Ft 0 Ft

Flexibilis orrendoszkóp 1 0 Ft 0 Ft
Sürgősségi táska 1 0 Ft 0 Ft
Akkumlátoros  
szemtükör/Oftalmoszkóp 2

0 Ft 0 Ft

2 oszlopos visus tábla 1 0 Ft 0 Ft
Réslámpa motoros asztallal 1 0 Ft 0 Ft
Refraktométer 1 0 Ft 0 Ft
Pupillavizsgáló lámpa 1 0 Ft 0 Ft



Applanatios tonométer 1 0 Ft 0 Ft
Lencsetáska 1 0 Ft 0 Ft
Üvegpálca 1 0 Ft 0 Ft
Desmares kanál 1 0 Ft 0 Ft
Epilláló csipesz 1 0 Ft 0 Ft
Ishihara könyv 1 0 Ft 0 Ft
Ishihara tábla 1 0 Ft 0 Ft
Velhagen könyv 1 0 Ft 0 Ft
Automata periméter 1 0 Ft 0 Ft
Visus tábla 1 0 Ft 0 Ft
Diopria mérő 1 0 Ft 0 Ft
Diagnosztikai lencse 90D 1 0 Ft 0 Ft
PD-mérő 1 0 Ft 0 Ft
Lang sztereoteszt 1 0 Ft 0 Ft
Háttámlás forgószék 1 0 Ft 0 Ft
Defibrillátor 1 0 Ft 0 Ft
Kolposzkóp 1 0 Ft 0 Ft
Fetal doppler 1 0 Ft 0 Ft
Felső-középkategóriás UH 
készülék
Urológiai-nőgyőgyászati

1
0 Ft 0 Ft

Felsőkategóriás UH készülék 
Kardiológiai és Radiológiai 
vizsgálathoz

1
0 Ft 0 Ft

Mini Doppler 1 0 Ft 0 Ft
Tympanométer 1 0 Ft 0 Ft
Sötétlátóteres mikroszkóp 1 0 Ft 0 Ft
Uroflowméter 1 0 Ft 0 Ft
Szemészeti tálca 1 0 Ft 0 Ft
Nőgyógyászati tálca 1 0 Ft 0 Ft
Sebészeti tálca 1 0 Ft 0 Ft
Fül-orr-gégészeti tálca 1 0 Ft 0 Ft
Automata vérnyomásmérő 5 0 Ft 0 Ft

0 FtMindösszesen:
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