V. FEJEZET
AJÁNLOTT MELLÉKLETEK

V/1. FEJEZET:
NYILATKOZATMINTÁK AZ AJÁNLATTÉTELHEZ

1. számú melléklet
BORÍTÓLAP

Ajánlatkérő neve:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.

Címe (székhelye):

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

Közbeszerzés tárgya:

Ultrahangos készülék szállítása és üzembe
helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat
keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára.

Ajánlattevő pontos neve:
Címe (székhelye):
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A számlát vezető bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:

2. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)
I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP (3. SZÁMÚ MELLÉKLET)
II. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE ÉS KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE
SZERINTI DOKUMENTUM
1. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről, valamint
más szervezetek igénybevételéről (4. számú melléklet)
2. Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata az
alkalmassági feltételekről (adott esetben) (5. számú melléklet)
III. FEJEZET: AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT
EGYÉB DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK
1. Ajánlati nyilatkozat (6. számú melléklet)
2. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. számú melléklet)
3. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben)
4. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)
5. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája
6. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettség-vállalók esetében az ajánlat
aláírására vonatkozó írásos meghatalmazás (adott esetben)
7. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
8. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás
IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő adatai:

Adatai

Önálló
ajánlattevő1

Közös ajánlattevők adatai2
Közös
ajánlattevők

Vezető
cég

További
tagok

További
tagok

Megnevezése:
Székhely/lakcím:
Postai cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Adószám:
Meghatalmazott
képviselő,
aláíró,személy neve:
Kapcsolattartó személy
neve:
2.

Ajánlattétel tárgya:

Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat
keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára.
3. Ajánlat:
Értékelési szempont
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

Ajánlat
[……] HUF

Minőségi kritériumok
1.

1Nem
2Nem

Érintőképernyős kezelő felület (min. 10”, max.
12”)

kívánt rész törlendő!
kívánt rész törlendő!

[……]”

2.

Lineáris transducer 1. vizsgálófejnél a jeladó
kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db)

[……] db

3.

Lineáris transducer 2. vizsgálófejnél a jeladó
kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db)

[……] db

4.

Convex transducer vizsgálófejnél a jeladó
kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db)

[……] db

5.

Készülékbe gyárilag beépített digitális archiválás,
álló-és mozgóképek tárolása (min. 250.000 kép,
max. 300.000 kép)

[……] kép

6.

Szerviz kiszállási idő az írásbeli értesítéstől
számítva órában megadva (min. 2 óra, max. 12 óra)

[……] óra

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)

4. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről
Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára tárgyban kiírt, Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás céljára

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Ajánlattevő neve
Részvétel formája

Ajánlattevő
Közös Ajánlattevő

Ajánlattevő székhelye
Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói
nyilvántartási száma
Ajánlattevő adószáma
Mikrovállalkozás
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy
középvállalkozás vagy nem tartozik 2004. évi
XXXIV. törvény hatálya alá2

Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Gazdasági szereplő nem tartozik a
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
1

a nyilatkozat I. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevők mindegyike köteles kitölteni

2

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 43 millió eurót.

II. Rész: Más szervezetek erőforrásaira vonatkozó információ
Az
eljárást
megindító
felhívásban
meghatározott gazdasági és pénzügyi és/vagy
műszaki,
illetve
szakmai
alkalmassági
feltételeknek való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek
kapacitásait?
3

Igen3
Nem

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

(személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek
(személyek) száma szerint szabadon bővíthető.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek)
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási
nyilatkozatát.
Alkalmasságot igazoló szervezet(ek)
(személy(ek)) adatai
Gazdasági szereplő megnevezése
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói nyilvántartási száma
Gazdasági szereplő adószáma
Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a
szervezet erőforrását az ajánlattevő igénybe veszi
(eljárást megindító felhívás irányadó pontjának
pontos megnevezésével)
III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő igénybe veszi
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni
harmadik félnek?4

Igen4
Nem

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert
alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető.
4

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység
pontos meghatározásával)
Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók adatai
Gazdasági szereplő megnevezése
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói nyilvántartás száma
Gazdasági szereplő adószáma
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül
IV. Rész: Kizáró okokkal kapcsolatos információ
Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonossal

Igen
Nem

Tulajdonos(ok) megnevezése
Tulajdonos neve
Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye)
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont mely
alpontja alapján került meghatározásra a
tényleges tulajdonos

a)-b)
d)

V. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ5
Az eljárást megindító felhívás m) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az eljárást
megindító felhívás m) pont, Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott műszaki,

illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek
Az eljárást megindító felhívás m) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az eljárást
megindító felhívás m) pont, Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek

5

a nyilatkozat V. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni
kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. A nem kívánt részek törlendők!

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője3 ezúton nyilatkozom, hogy:
-

társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott
kizáró okok hatálya alatt,

-

társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót vagy alkalmasságot igazoló
szervezetet (személyt),

-

az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek / nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén,4

-

a fenti I-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a
hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

3A
4A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
alkalmassági feltételekről
Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára tárgyban kiírt, Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás céljára

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Gazdasági szereplő neve
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói nyilvántartási száma
Gazdasági szereplő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
1

a nyilatkozat I-II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni
II. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ2
Az eljárást megindító felhívás m) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az eljárást
megindító felhívás m) pont, Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek

Az eljárást megindító felhívás m) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétellel kapcsolatos információk
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás m) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az eljárást
megindító felhívás m) pont, Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott műszaki,

illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek
2

a nyilatkozat II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is csak
az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. A nem kívánt részek
törlendők!
ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője5 ezúton nyilatkozom, hogy:
- a fenti I-II. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a
hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.
- az általunk igazolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

5A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!

6. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára tárgyban kiírt, Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője6 (képviselői) – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy:
-

az ajánlatunk elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik,
jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és
jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük, 7
tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni,
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatunk adatai a valóságnak
megfelelnek és az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,
a társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás8

-

az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, kapacitást igazoló szervezetek
vonatkozásában nyilatkozom továbbá az alábbiakról:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatuk adatai a valóságnak
megfelelnek és az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,
a(z)[……] társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság(ok) cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás9

-

az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik,
melyért felelősséget vállalunk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégszerű aláírás vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

6A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.
8 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!
9 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! Amennyiben bármely gazdasági szereplő
cégügyében van folyamatban módosítás, kérjük a gazdasági szereplő nevét az üresen hagyott részben szerepeltessék!
7

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében
Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára tárgyban kiírt, Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője10 (képviselői) – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy:
- az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk;
- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányoztuk, az abban foglalt adatokat továbbá a
Közbeszerzési Dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki leírás tartalmát
megismertük, és az abban foglaltak teljes körű megvalósítására vonatkozóan tettük meg
ajánlatunkat;
- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti
írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk, és a
Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és a
szerződést készek vagyunk teljesíteni eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint;
- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,
- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk
teljesíteni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

10A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!

V/2. FEJEZET:
NYILATKOZATMINTÁK UTÓLAGOS IGAZOLÁSI
KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN

8. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (8. SZÁMÚ MELLÉKLET)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ
NYILATKOZAT

OKOKKAL

KAPCSOLATBAN

ELŐÍRT

1. Nyilatkozat a kizáró okokról (9. számú melléklet)
II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
1.

A megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált szervezet
által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal
egyenértékű intézkedések bizonyítékai

2.

Gyártói termékleírás vagy - külföldi gyártó esetén - azzal egyező, a forgalmazó
által készített vagy fordított termékleírás (10. számú melléklet)

III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62 § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontja tekintetében
Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára tárgyban kiírt, Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………)
cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott
11
képviselője (képviselői) büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy
a(z)……………………………… mint Ajánlattevő /közös Ajánlattevő 12 szervezettel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatos
információk
Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonossal

Igen
Nem

Tulajdonos(ok) megnevezése
Tulajdonos neve
Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye)
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont mely
alpontja alapján került meghatározásra a
tényleges tulajdonos

11A
12

a)-b)
d)

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője13 (képviselői) ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy:
-

társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót vagy alkalmasságot igazoló
szervezetet (személyt),

-

a társaságunk, az általunk igénybe vett alvállalkozók, illetőleg alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetek cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás / a(z) […] 14
ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasságot igazoló szervezet15 cégügye kapcsán módosítás
van folyamatban, erre figyelemmel az ajánlathoz csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást 16.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégszerű aláírás vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

13A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
A változásbejegyzéssel érintett társaság(ok) nevét kérjük megjelölni.
15Nem kívánt rész törlendő!
16Nem kívánt rész törlendő!
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10. számú melléklet
TERMÉKLEÍRÁS17

Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára tárgyban kiírt, Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás céljára

Elvárt műszaki paraméterek
Ultrahangos készülék gyártója,
típusa

Minimális elvárás

Megajánlott paraméter

Kérjük megadni

Vizsgálati területek:
Felnőtt és gyerek hasi vizsgálatok

Igen

Felnőtt és gyerek ér-, ízület- és lágy rész
vizsgálatok

Igen

Képalkotás műszaki paraméterei:
Rendszer dinamika tartomány min. 200
dB

Igen

Maximális vizsgálati mélység min. 30
cm

Igen

Nyers adat (rawdata) kezelése

Igen

Az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban esetleges konkrét termékmegjelölés alatt
„vagy azzal egyenértékűt” kell érteni.
Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását. Az
ajánlattevő által ajánlott áruknak az „Elvárt műszaki paraméterek” és a „Minimális elvárás” elnevezésű oszlopokban
feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.
Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg
műszaki és kereskedelmi szempontból.
Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül
összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat „Megajánlott paraméter”
elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz.
A „Megajánlott paraméter” elnevezésű oszlopban a fentieken túlmenően fel kell tüntetni a megajánlott termék
típusának pontos megnevezését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki paramétereket pontos értékekkel kell
meghatározni, nem elegendő, ha Ajánlattevő a Megajánlott paraméter részben feltünteti, hogy a termék az „Elvárt
műszaki paraméterek” és a „Minimális elvárás” részben meghatározott előírásnak megfelel.
17

Monitor:
Gyártó, készülék típusa
Monitor mérete min. 21,5” vagy
nagyobb, minden irányban
forgatható,dönthető karon mozgatható
LCD monitor
Monitor felbontása min. 1920x1080

Kérjük megadni

Igen, Kérjük megadni

Igen

Kezelőszervek:
Állítható magasságú és forgatható
kezelőpult

Igen

Érintőképernyő

Igen

Automatikus képoptimalizálás egy
gomb megnyomásával 2D és Doppler
üzemmódban

Igen

Előírt üzemmódok:
2D

Igen

M

Igen

Color

Igen

Power Doppler

Igen

PW és CW

Igen

TDI (Tissue Doppler Imaging)

Igen

THI (TissueHarmonicImaging)

Igen

Triplex (realtime 2D+Color+PW)

Igen

Trapezoid képalkotás

Igen

Real timecompound technika (pl. Sono
MR, Sono CT, Aplipure, Hl Com vagy
ezeknek megfelelő üzemmód),

Igen

Speciális zajszűrő algoritmus
alkalmazása (pl. Xres, PrecisionImaging,

Igen

Hl Rez+ vagy azzal egyenértékű
üzemmód), adja meg az üzemmód
nevét
Továbbfejlesztési lehetőség:
Képfúziós technika ultrahang és CT
képek fuzionálására

Igen

Panoráma képalkotás

Igen

Üzemmód:
2D
Maximális másodpercenkénti 2D
képszám (framerate)

min.600

Color
Maximális másodpercenkénti Color
képszám (framerate) ok

min.150

ColorMAP-ek szám ok

min. 5 db

PW
Változtatható 2D/Doppler képernyő
felosztás
Képek visszajátszása memóriából - nem
HDD-röl - közvetlenül a kép
kimerevítése után

min. 3 fajta

Igen

Képmemória
A képek egyenként és folyamatosan is
visszajátszhatok
Visszajátszható állóképek száma

Igen
min. 400

Transducerek
Aktív képalkotó transducer csatlakozók
száma
Lineáris transducer 1. lágyrész
vizsgálathoz

min. 3 db

Vizsgálófej megnevezése

Jeladó kristályok száma

Teljes frekvenciatartomány
sávszélessége
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati
mélysége

a Felolvasólapon tett
megajánlásnak
megfelelően, min. 192
db, max. 576 db
Min. 4.0-9.0 MHZ

Min. 14 cm

Lineáris transducer 2. lágyrész
vizsgálathoz
Vizsgálófej megnevezése

Jeladó kristályok száma

Teljes frekvenciatartomány
sávszélessége
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati
mélysége

a Felolvasólapon tett
megajánlásnak
megfelelően, min. 192
db, max. 576 db
Min. 6.0-18.0 MHZ

Min. 8 cm

Convextransducer
Vizsgálófej megnevezése

Jeladó kristályok száma

Teljes frekvenciatartomány
sávszélessége
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati
mélysége

a Felolvasólapon tett
megajánlásnak
megfelelően, min. 192
db, max. 576 db
Min. 2-6 MHz
Min. 30 cm

Archiválás
Készülékbe gyárilag beépített digitális

Igen

archiválás (álló-és mozgóképek tárolása)
HDD-re
Integrált USB csatlakozó

Igen

Integrált DVD író

Igen

Fekete-fehér videoprinteronboard
vezérléssel

Igen

Teljes DICOM kapcsolat (munkalista
lekérdezés, stb.)

Igen

Általános feltételek
Digitális beamformer

Igen

Felhasználói szintű oktatás

Igen

Szerviz rendelkezésre állási idő

0-24 h

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

