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EIT ref: 00588.EIT.2018.D.IV 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Tárgy: - Egészségügyi szolgáltatások nyújtása  
 -  Meghívó levél nyílt közbeszerzési eljárásra No 09/2018/OP/EITPROC 

1. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) a fent említett szerződés odaítélését tervezi. 
A közbeszerzési dokumentumok a fent említett eljárást megindító hirdetmény, jelen felhívásból, 
a mellékletekkel ellátott kiírási feltételekből és a szerződéstervezetből állnak. 

Ha Önt érdekli e szerződés, kérjük, nyújtsa be ajánlatát az Európai Unió valamely hivatalos 
nyelvén. Kérem vegye figyelembe, hogy az EIT munkanyelve az angol. 

2. Az ajánlat beérkezési határideje: 2018. augusztus 15. Az alább felsorolt benyújtási módok 
egyikét kell alkalmaznia. Beérkezés alatt az az időpont értendő, amikor az ajánlattevő az 
ajánlatát a postahivatal, futárszolgálat vagy a küldeményekkel foglalkozó központi szolgálat 
számára átadja. 

 

A benyújtás 
módja 

Határidő Bizonyíték  Kézbesítési cím: 

Postai úton 

Közép-
európai idő 
szerint 23:59 
óra 

Postai bélyegző  

CALL FOR TENDERS 

09/2018/OP/EITPROC concerning the 
Provision of Medical Services  
 
European Institute of Innovation and 
Technology, 
Services and Finance Unit 
For the attention of EIT Procurement  
1/E Neumann János Street, Infopark, 
Budapest,  

Hungary H-1117 

Futárszolgálattal 

Közép-
európai idő 
szerint 23:59 
óra 

A futárszolgálat 
feladószelvénye 

Személyes 
benyújtás 

Közép-
európai idő 
szerint 16:00 
óra 

A küldeményekkel 
foglalkozó 
központi szolgálat 
részéről a 
dokumentumokat 
átvevő tisztviselő 
aláírásával és 
dátummal ellátott 
átvételi 
elismervény 

A küldemények átvétele hétfőtől csütörtökig 08:30 és 16:30 óra, pénteken 16:00 óra között 
lehetséges. Szombaton, vasárnap és az ajánlatkérő hivatalos munkaszüneti napjain a szolgálat zárva 
tart. 
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3. Ajánlatát kötelezően papír formátumban, egy eredeti példányban és három másolatban kell 
benyújtania. 

Az ajánlatot dupla borítékolási rendszerben kell benyújtani – egy külső, és három belső boríték 
– az adatok biztonsága és titkosítása érdekében. 

A külső borítékon  meg kell jelölni az eljárás számát és a következő megjegyzést kell feltüntetni: 
„CALL FOR TENDERS – NOT TO BE OPENED BY THE INTERNAL MAIL DEPARTMENT”. Ha öntapadó 
borítékokat használnak, azokat ragasztószalaggal kell lezárni, és a feladónak alá kell írnia ezt a 
szalagot 

A három belső borítékokat az alábbik szerint kell összeállítani:  
 
"A" Boríték ‘Adminisztrative rész’ tartalmaznia kell egy eredeti (jelölve ‘Eredeti) és három 
másolatot (mindegyiken jelölve ‘Másolat’) a pályázó alkalmasságára és kapacitására vonatkozó 
információkkal és dokumentációkkal.   
 
"B" Boríték ‘Műszaki rész’ tartalmaznia kell egy eredeti (jelölve ‘Eredeti) és három másolat 
(mindegyiken jelölve ‘Másolat’) technikai ajánlatot. 
 
"C" Boríték ‘Pénzügyi rész’ tartalmaznia kell egy eredeti (jelölve ‘Eredeti) és három másolat 
(mindegyiken jelölve ‘Másolat’) pénzügyi ajánlatot. 
 
A "C" Boríték kivételével az ajánlattétel nem tartalmazhat utalást a pénzügyi részlegben szereplő 
összegekre, amelyek az ajánlattevő által kínált árat jelezhetik. 
 
 
Kérjük, hogy az egyes borítékokban lévő aláírt eredeti dokumentumok szkennelt változatait három 
különálló memória hordozón )CD / DVD / USB stick) (egyértelműen "Adminisztratív rész" / 
"Műszaki rész" / "Pénzügyi rész") is nyújtsák be. Minden egyes CD / DVD / USB-t a megfelelő 
borítékba kell helyezni. 
 
 
Az ajánlat benyújtása során az alábbiakra ügyeljen: 

 Minden benyújtott dokumentum az ajánlattevő vagy annak meghatalmazott képviselője által 
legyen aláírva és datálva (pl. a kísérőlevél, a jogi személy űrlap, a pénzügyi azonosító űrlap, a 
becsületbeli nyilatkozat és a pénzügyi ajánlat minden oldala); 

 Az ajánlat legyen olvasható, hogy ne legyen kétség a szavak és számok tekintetében. 
 

Az ajánlattevőket kérjük, hogy tartalomjegyzékben sorolják fel az egyes borítékokba helyezett 
dokumentumokat, és angolul adja meg az egyes borítékokra vonatkozó számozott 
dokumentumok listáját. 

A pályázatot olyan módon kell benyújtani, amely lehetővé teszi a kritériumok mindegyikének 
egyértelmű azonosítását, valamint e kritériumok egyértelmű megfeleltetését a pályázati 
dokumentációban kért megfelelő okmányokkal. 

4. Az ajánltok bontása során a bontási bizottság ellenőrzi, hogy az ajánlatok benyújtására 
vonatkozó eljárásokat betartották-e az ajánlattevők. A bontási eljárás az EIT központjában, 
2018. szeptember 3-án, 11:00 órakor kezdődik. 

Minden ajánlattevő képviselője részt vehet az ajánlatok felbontásában. Ebben az esetben az 
érdekelt ajánlattevőket kérjük legkésőbb két munkanappal e-mailben vagy faxon (a 3.1. 
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Pontban megjelöltek szerint) regisztráljanak. A bontás alkalmával az ajánlattevő képviselőjét 
felkérjük arra, hogy igazolja személyazonosságát, esetlegesen nyújtsa be meghatalmazását. 

 

5. Az ajánlatok érvényességi időtartama, amely során az ajánlattevő nem módosíthatja 
ajánlatának feltételeit, az ajánlatok benyújtásának a 2. pontban jelzett határidejétől számított 
hat hónap. 

6. Az ajánlattevő ajánlata benyújtásával tudomásul veszi az ezen közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő feltételek elfogadását, és vállalja, hogy adott esetben lemond az 
általa alkalmazott általános vagy különleges feltételekről. A nyertes ajánlattevőre nézve a 
benyújtott ajánlat a szerződés időtartama alatt kötelező erejű. 

7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával összefüggő költségeket az ajánlattevő viseli, és azok 
nem visszaigényelhetők. 

8. Tilos az ajánlatkérőnek és a részvételre jelentkezőnek vagy ajánlattevőnek az eljárás teljes 
időtartama alatt egymással kapcsolatba lépnie, kivéve rendkívüli körülmények között és csakis 
az alábbi feltételek mellett: 

A 2. pontban megjelölt benyújtási határidő előtt: 

Kérésre az ajánlatkérő adhat kizárólag a közbeszerzési dokumentumokat pontosító, kiegészítő 
információkat. 

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet kizárólag írásban lehet benyújtani az EIT-
PROCUREMENT@eit.europa.eu címre. Ebben az esetben kérjük, adja meg az eljárás számát: 
09/2018 / OP / EITPROC - KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS. 

Az ajánlatkérő nem köteles válaszolni a 2. pontban megjelölt ajánlatok beérkezését megelőző 
legkésőbb hat munkanappal később kapott kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérelmekre. 

Az ajánlatkérő saját kezdeményezésére tájékoztathatja az érdekelt feleket a beszerzési 
dokumentumok szövegében szereplő hibákról, pontatlanságokról, mulasztásokról vagy bármely 
más típusú elírási hibáról. 

Minden további információt, beleértve a fent említetteket is, felkerül az ETI honlapjára, amelyet 
rendszeresen frissítenek, és az ajánlattevő felelőssége, hogy a benyújtási időszak alatt 
ellenőrizze az esetleges frissítést és a módosításokat. 

Az ajánlatok felbontását követően: 

Az ajánlatkérő felveheti a kapcsolatot az ajánlattevővel, ha az ajánlatban nyilvánvaló elírást kell 
javítani, vagy konkrét, adott esetben technikai elemek megerősítése céljából, feltéve, hogy az 
ajánlatban szereplő feltételek ennek eredményeként nem módosulnak jelentős mértékben. 

 

9. Ez az ajánlattételi felhívás semmilyen módon nem kötelezi az ajánlatkérőt. Az ajánlatkérő 
szerződéses kötelezettsége csak a nyertes ajánlattevővel történő szerződés aláírásakor 
kezdődik. 

10. Az ajánlatkérő a szerződés aláírásának pillanatáig megszüntetheti a közbeszerzési eljárást 
anélkül, hogy a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek joguk lenne kártérítést 
követelni. E döntését indokolnia kell, és a részvételre jelentkezőket vagy az ajánlattevőket 
értesítenie kell. 

mailto:EIT-PROCUREMENT@eit.europa.eu
mailto:EIT-PROCUREMENT@eit.europa.eu
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11. Az ajánlat a felbontását követően az ajánlatkérő tulajdonát képezi, aki annak tartalmát 
bizalmasan kezeli. 

12. Az ajánlattevők e közbeszerzési eljárás eredményéről (az odaítélésről szóló döntésről) kizárólag 
e-mailben kapnak tájékoztatást. Az ajánlattevők saját felelőssége, hogy ajánlatukban az 
elérhetőségeikkel együtt érvényes e-mail címet adjanak meg, és a beérkező e-mailjeiket 
rendszeresen ellenőrizzék. 

13. Amennyiben az ajánlati felhívásra benyújtott válaszának feldolgozása személyes adatok (például 
név, cím, önéletrajz) rögzítésével és feldolgozásával jár, ezen adatok feldolgozása a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelettel 
összhangban történik. Eltérő közlés hiányában az ajánlattevők kérdésekre küldött válaszai és 
bekért személyes adatai arra szolgálnak, hogy az ajánlatokat az ajánlati felhívás dokumentációja 
szerint értékelni lehessen, és kizárólag erre a célra fogja őket az ajánlatkérő feldolgozni. 
Személyes adatainak feldolgozásáról további tájékoztatást nyújt a következő oldalon található 
adatvédelmi nyilatkozat: https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurement-
procedures_hu. 

14. Személyes adatai rögzítésre kerülhetnek a korai felismerési és kizárási rendszerben, 
amennyiben a költségvetési rendelet1 106. cikkében felsorolt helyzetek valamelyike áll fenn. 
További információk a következő honlapon található (angol nyelvű) adatvédelmi nyilatkozatban 
olvashatók: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#). 

 

Budapest, 2018. június 01. 

 

   
 
 

                 Martin Kern  
              Megbízott Igazgató 
 
 

 
Melléklet:  Tender specifikáció és annak mellékletei 

 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom módosított rendelete az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 

https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurement-procedures_hu
https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurement-procedures_hu
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

