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II. MELLÉKLET 

 

 

 

 

EURÓPAI UNIÓ 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                                 Fax: (352) 29 29 42 670 

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet 

 

Postai cím: Anna u. 5. 

 

Város/Község: Budapest 

 
Postai 

irányítószám: 

1221 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: dr. Sáfrány Géza főigazgató főorvos 

Telefon: 1/482-2001 

E-mail: radbiol@osski.hu 

 

Fax: 1/482-2003 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.osski.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.osski.hu/info/dr2011/index.html 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 
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 Minisztérium vagy egyéb nemzeti 

vagy szövetségi hatóság, valamint 

regionális és helyi szerveik 

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

 Regionális vagy helyi hatóság 

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

 Közjogi szervezet 

 Európai intézmény/hatóság vagy 

nemzetközi szervezet 

X Egyéb (nevezze meg): országos intézet 

 Általános közszolgáltatások 

 Védelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

X Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb (nevezze meg):                      

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?  

igen  nem X 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Szállítási szerződés automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer 2011. évi beszerzésére 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 

szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás        b) Árubeszerzés                    X c) Szolgáltatásmegrendelés     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

X 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        ••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a 2004/18/EK 

irányelv II. mellékletében) 

A teljesítés helye 

NUTS-kód                  •••••  

A teljesítés helye  

1221 Budapest, Anna u. 5.  

NUTS-kód                 HU-101 

A teljesítés  helye  

NUTS-kód                  •••••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása X   Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel      

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

létszáma •••  VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma •••  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel     

A keretmegállapodás időtartama:  Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül:                                         Pénznem:              

VAGY:                     és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):   

                                    

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Szállítási szerződés automatizált, lumineszcencián alapuló, foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésére 

alkalmas dozimetriai rendszer 2011. évi beszerzésére, telepítésére, sikeres üzembe helyezésére és 

próba üzemére, a rendszer üzemeltetőinek oktatására, illetve a rendszer szükség szerinti javítására 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
3854700-1  •••• -•   •••• -•  

További 

tárgy(ak) 

 

38341200-9  

38341000-7  

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen  nem x 

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a 

B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen    nem X 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre    egy vagy több részre   valamennyi részre   

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?     igen      nem X 

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
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II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

1 db dozimetriai rendszer, amely a következő – az ajánlat kiértékelése szempontjából két 

komponensbe csoportosított – eszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza:  

1. komponens: 

- 1 db Kiértékelő (a 2. komponens alatt felsorolt Doziméterek automatizált, számítógépen 

történő tárolására és feldolgozására alkalmas kiolvasására),  

- 1db besugárzó funkció (1 db besugárzó berendezés vagy azt helyettesítő rendszeres 

besugárzási szolgáltatás 2022. december 31-ig),  

- 1 db sorszámozó (csak ha a 2. komponens alatt felsorolt Dozimétereket a gyártója gyárilag 

nem látja el egyedi azonosítóval), 

- A 2. komponensben felsorolt Doziméterek Tartóihoz fajtánként 6 db nyitó/záró készlet (csak 

akkor, ha a 2. komponens alatt felsorolt Tartókba helyezett Doziméterek kinyitása és kivétele, 

illetve a Dozimétereknek a Tartókba történő visszatétele és visszazárása az üzemszerű 

működtetéshez szükséges, és nem automatikusan történik),  

- Fogyóanyagok (amennyiben szükségesek) – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  

(MKEH) által végzendő típusvizsgálaton és hitelesítésen, valamint az Ajánlattevő 

személyzetének oktatása során esetlegesen elfogyó mennyiségeken felül – a jelen Eljárásban 

beszerzendő Doziméter-mennyiségek háromszori kiértékeléséhez, azaz 18000 db foton-

egésztest Doziméter kiértékeléshez, 600 db foton-résztest Doziméter kiértékeléshez, és 600 db 

béta-résztest Doziméter kiértékeléséhez elegendő mennyiségű fogyóanyag, 

- Az Ajánlatkérő telephelyére történő kiszállítás és üzembe helyezés (beleértve a kapcsolódó 

eljárások teljes körű lebonyolítását: vámoltatást, szállítást, sugárvédelmi minősítést, 

engedélyeztetést, típusvizsgálatot, hitelesítést, próbaüzemet, az Ajánlatkérő munkatársainak az 

előzetesen üzembe helyezett Dozimetriai Rendszer használatára történő, az Ajánlatkérő 

telephelyén végzett oktatását stb.) 

- Ajánlatkérő telephelyén a Dozimetriai Rendszer kialakításához, üzembe helyezéséhez 

esetlegesen szükséges építészeti és szakipari munkák megszervezése és lebonyolítása, 

 

 

2. komponens: 

 

- Hitelesített foton-egésztest Doziméterek: 6000 db 

- A foton-egésztest Dozimétereknek a Kiértékelő megfelelő berendezéseibe való betáplálására 

illetve tárolására alkalmas tár (magazine): 10 db 

- A foton-egésztest Doziméterek munka- vagy védőruhára való rögzítését lehetővé tévő Tartó: 

6000 db 

- Hitelesített foton-résztest Doziméterek: 200 db 

- A foton-résztest Dozimétereknek a kéz ujjain való rögzítését lehetővé tévő, gyűrű formátumú 

tartó: 200 db 

- A foton-résztest Dozimétereknek a Kiértékelő megfelelő berendezéseibe való betáplálására 

illetve tárolására alkalmas tár (magazine): 4 db 

- Hitelesített béta-résztest Doziméterek: 200 db 

- A béta-résztest Dozimétereknek a kéz ujjain való rögzítését lehetővé tévő, gyűrű formátumú 

tartó: 200 db 

- A béta-résztest Dozimétereknek a Kiértékelő megfelelő berendezéseibe való betáplálására 

illetve tárolására alkalmas tár (magazine): 4 db 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 78 400 000 Pénznem:  HUF 

VAGY:                és                     között       Pénznem:            
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II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)   igen      nem X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:   

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapokban: ••     vagy    napokban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   •••   vagy:    •••   és  •••   között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések 

esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••      vagy    napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés            23/03/2012      (nap/hó/év)  

       befejezés      14/12/2012      (nap/hó/év) 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Az ajánlattevő köteles a megrendelő által elfogadott nettó szerződéses ár 5%-ával megegyező összegű 

teljesítési biztosítékot adni, amely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon teljesíthető. 

Az ajánlattevő köteles a megrendelő által elfogadott nettó szerződéses ár 5%-ával megegyező összegű 

jólteljesítési biztosítékot adni, amely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon teljesíthető 

Az ajánlattevő késedelmes és hibás teljesítés esetén a rögzített bruttó vételár alapulvételével az 
ajánlatkérőnek a késedelembe esés napjától számítva a késedelem napjai alatt napi 50.000 Ft/nap mértékű 
kötbért köteles fizetni, a kötbér maximális mértéke 400.000,-Ft. Hibás teljesítés esetén a hiba elhárítására 
az ajánlattevő és az ajánlatkérő által közösen meghatározott határidő lejártát követő naptól/időponttól 
kezdődően a hibátlan teljesítés igazolásáig eltelt időre a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért 
követelhet, mint a szállítás késedelme esetén. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 
típusvizsgálati és hitelesítési eljárásai miatti esetleges késedelem, amennyiben nem róható fel az 
ajánlattevőnek, ezzel összefüggésben az ajánlatkérő nem jogosult kötbérre és felmondással sem élhet erre 
hivatkozással. Ha a késedelem ezen ok miatt meghaladja a 60 (hatvan) napot és ennek oka az a körülmény, 
hogy a Dozimetriai Rendszer bármelyik összetevője nem teljesíti a műszaki követelményeket az 
ajánlatkérő jogosult a szállítási szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.. Az ajánlattevő 
30 napot meghaladó késedelme esetén az ajánlatkérő a szállítási szerződéstől elállhat, illetve azt azonnali 
hatállyal felmondhatja.. Ha az elállásra, illetve azonnali hatályú felmondásra az ajánlattevőnek felróható ok 
miatt került sor, az ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
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rendelkezésekre  

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és teljesítésigazolással ellátott 

számla ellenében az Art. 36/A §-ára is figyelemmel a Kbt. 305. §(3) bekezdésében és a szerződésben 

meghatározott határidőkben és módon, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. Az 

ajánlatkérő előleget nem fizet. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy(adott esetben) 

Az Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri, több ajánlattevő közös ajánlatát csak 

egyetemleges felelősségvállalás és a teljes jogkörű közös képviselő megnevezése esetén fogadja el. 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni közös ajánlatot tevők közti írásos megállapodás 

eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, minimálisan az alábbi tartalommal:  

 az ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségvállalás,  

 a feladatmegosztás meghatározása, a feladatok megnevezése közös ajánlattevőnként, 

 A közös ajánlattevők közül azon tag megnevezése, aki a teljesítés során 

számlakibocsátásra és az ellenszolgáltatás bevételezésére jogosult, 

a közös ajánlattevők közül azon tag megnevezése, aki a közös ajánlattevők képviseletére jogosult és 

csatolni kell a jogosultságot igazoló, névre szóló meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példánya. 

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére  egyéb különleges feltételek?   igen X   nem  

(adott esetben) 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: 

A Rendszer sikeres próbaüzemének feltétele a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény értelmében 

a MKEH által lefolytatott sikeres hitelesítési eljárás. A hitelesítési eljárás sikerességét az 

Ajánlattevőnek az MKEH által kiadott hitelesítési bizonyítvánnyal kell igazolnia, és ezt az 

Ajánlatkérőnek az oktatás megkezdéséig kell átadnia. A hitelesítési eljárás lebonyolításáról az 

ajánlattevő köteles gondoskodni. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 

okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 

60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés 

a)–c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 

 

Kizárásra kerül ajánlattevő, ha vele, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy az erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § 

(1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 



2. szabvány űrlap - HU 7 

 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 

63. § (2)- (9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, 

valamint a Kbt. 61. § (1) a)- d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások a Kbt. 20. § 

(3) bekezdése értelmében egyszerű másolatban is benyújthatók 

 

A Kbt. 63. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az 

ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 

Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányának igazolása tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa e tárgyban 

kiadott, a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 118. számában (megjelent: 2011. október 10.) közzétett 

módosított útmutatója alapján jár el. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozóra 

vonatkozóan csatolni kell: 

 

a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján 

valamennyi számlavezető pénzintézet 

nyilatkozatát, az ajánlattevő / alvállalkozó / 

fizetőképességéről legalább az alábbi 

tartalommal: számláján az ajánlattételi felhívás 

feladásától visszaszámított 24 hónapon belül 

sorbanállás előfordult-e, és ha igen, mennyi 

ideig; 

 

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 

a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet 

erőforrásai is igénybe vehetők Ebben az esetben 

a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolást és 

nyilatkozatot csatolni kell. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója: 

 

 

akinek a pénzintézettől származó nyilatkozata 

szerint bármely számláján az ajánlattételi 

felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapon 

belül 30 napot meghaladó sorbanállás volt  

 

 

 

 

 

Az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának külön-külön kell 

megfelelni. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőre, vagy a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozóra 

vonatkozóan csatolni kell: 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben): 

Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel 

esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó (együttesen kell megfelelniük), ha:  
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M/1.: A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjára 

figyelemmel, az előző három évben (2008. 

2009., 2010.) legjelentősebb leszállított és 

beüzemelt, ionizáló sugárzás alkalmazásán 

alapuló, orvosi, laboratóriumi vagy 

mérőműszerekre, berendezésekre vonatkozó 

szállításainak ismertetése. Csatolni kell 

továbbá a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján 

legalább egy, legalább nettó 10 millió forint 

értékű, előzőekre vonatkozó referencia-

nyilatkozatot, aminek tartalmaznia kell 

legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő 

másik fél nevét, a szállítás tárgyát, továbbá az 

ellenszolgáltatás összegét. 

 

M/2.: A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontjára 

figyelemmel a megajánlott Doziméterek és 

azok különféle Tartóinak (lásd. Ajánlati 

Dokumentáció II.4. fejezet 1.2. Táblázatában) 

fajtánkénti leírásának (prospektus vagy 

műszaki leírás), és ezekből 5-5 db termék-

mintának térítésmentes csatolása. Csatolni 

kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a teljesítés során 

szolgáltatott termék a termékmintával 

megegyező lesz. 

 

A műszaki és szakmai alkalmasság 

igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti 

szervezet erőforrásai is igénybe vehetők. 

Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdése 

szerinti igazolást és nyilatkozatot csatolni kell. 

 

 

M/1: ha vizsgált években összesen nem rendelkezik 

legalább egy darab, legalább nettó 10 millió forint 

értékű, sikeresen leszállított és beüzemelt, ionizáló 

sugárzás alkalmazásán alapuló, orvosi, 

laboratóriumi vagy mérőműszerekre, 

berendezésekre vonatkozó rendszerre vonatkozó 

referenciával 

 

 

 

 

 

 

M/2. nem csatolja térítésmentesen az ajánlott áruk 

leírását (prospektust vagy műszaki leírást), valamint 

a megajánlott doziméterek és azok különféle 

tartóinak fajtánként 5-5 db termékmintát, illetve 

nyilatkozatát nem vagy nem az alkalmassági 

feltételnek megfelelő tartalommal csatolja. 

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)    igen    nem X 

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?     

 igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
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közreműködő személyek nevét és képzettségét?  igen    nem  

  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt X  

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

 

Tárgyalásos                              Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 

megjelölése?                    igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét 

és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos              A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

 

Versenypárbeszéd                    

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  

(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) 

Létszám    •••    

VAGY: minimum  •••  és, adott esetben, maximum•••   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 

(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                         

igen      nem  

 

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint     X     

         X  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

           a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban 

illetve az ismertetőben meghatározott szempontok 

Részszempont 

 

1. Ajánlati ár 1. komponens 

(berendezések) 

 

2. Ajánlati ár 2. komponens 

(doziméterek) 

 

3. Fenntartási és üzemeltetési 

költségek 

 

4. Jótállási időtartam 

 

5. Felhasználási területen való 

alkalmazhatóság -

energiatartomány minimuma 

egésztest-dozimetriára 

 

6. Felhasználási területen való 

alkalmazhatóság - Besugárzás 

időigénye 

 

7. Felhasználási területen való 

alkalmazhatóság -Besugárzó 

funkció jellege 

Súlyszám 

 

15 

 

 

38 

 

 

15 

 

 

9 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

15 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?    igen     nem X 

Ha igen,  további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) 

 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

OSSKI 2304/2011. 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?  
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 igen      nem X  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató           Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a HL-ben: •••• /S••• -•••••••  •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a HL-ben: •••• /S••• -•••••••  •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

Hirdetmény száma a HL-ben: •••• /S••• -•••••••  •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 

(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  10/02/2012•   (nap/hó/év)    Időpont: 09:30 

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 30.000    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:  

A dokumentáció térítési díját az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézet MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000” számú 

számlájára átutalni. A dokumentáció díját az ajánlatkérő nem téríti vissza, kivéve a Kbt. 54. § -

ának (10) bekezdése szerinti esetekben. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel 

feltétele, azaz az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak meg kell vásárolnia.. A dokumentáció át nem ruházható. Közös ajánlattétel 

esetén elegendő a dokumentációt a konzorcium egy tagjának kiváltani. 

 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  

Dátum:  10/02/2012   (nap/hó/év)    Időpont: 09:30 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)  

(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

Dátum: •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   

SL    FI    SV     

                                                        X                        

             

Egyéb: Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi 

figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő kiegészítő tájékoztatást - kizárólag magyar 

nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden 

eleme, a csatolt egyéb nyilatkozatok, igazolások magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. A 

nyilatkozatokról, igazolásokról csatolt fordítások vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
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kell, hogy a fordítás az idegen nyelvű szöveggel mindenben megegyezik. 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) 

 •• /•• /••••  -ig (nap/hó/év) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 10/02/2012 (nap/hó/év )   Időpont: 09:30 

Hely (adott esetben): Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutató Intézet, C épület, földszinti tárgyaló  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)   igen X     nem  

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek 

jelen. Ajánlatkérő a bontásra nem küld külön meghívót  

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)  igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS? 

igen      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 

használható hivatkozási alapot:  

 

VI.3) További információk (adott esetben) 

 

1.) Dokumentáció rendelkezésére bocsátása: 

A dokumentáció kizárólag elektronikus úton tölthető le a 

http://www.osski.hu/info/dr2011/index.html oldalról. Az ajánlattétel feltétele az ajánlattételi 

dokumentáció ellenértékének megfizetése a IV.3.3 pontban foglaltak szerint, valamint annak a 

következők szerinti igazolása: az ajánlattevők minél teljesebb körű tájékoztatása és az 

ajánlattételi dokumentáció ellenértéke megfizetésének igazolása érdekében kérjük a fenti 

weboldalról letölthető részvételi lapot, valamint az átutalást igazoló dokumentum másolatát 

mielőbb megküldeni az: 1/482-2003 faxszámra 

A dokumentáció át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő a dokumentáció 

ellenértékét a konzorcium egyik tagjának megfizetnie. A dokumentáció az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 09:30-ig tölthető le. 

 

2.) Műszaki leírás:  

A terjedelemre tekintettel a részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény (Tv.) végrehajtásáról szóló 127/1991 
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kormányrendelet 2. mellékletének 17. pontja alapján a beszerzésre kerülő Dozimetriai Rendszer 

kötelező hitelesítésű mérőeszköz, amely a hitelesítés hatályán belüli, de legfeljebb 2 évesnél 

nem régebbi első hitelesítést tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal, illetve 

megfelelőségi nyilatkozattal vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal hozható forgalomba. A Tv. 7. § 

(2) és (3) bekezdései szerint kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel 

forgalmazható, használható vagy tartható használatra kész állapotban. A kötelező hitelesítésű 

mérőeszköz hitelesíttetéséről a belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi 

forgalombahozónak kell gondoskodnia. Az ajánlatkérő az ajánlat dokumentáció 27. oldalán a 

hitelesítési eljárással kapcsolatos alapvető információkat az ajánlattevők rendelkezésére 

bocsátja, egyúttal kéri az ajánlattevőket, hogy ezt meghaladó kérdéseikkel vagy az ajánlott 

rendszer típusvizsgálatát illetően további információkért közvetlenül a MKEH-hez forduljanak. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag minden elemében új dozimetriai 

rendszert fogad el, amely 2011. első féléve utáni gyártású, más célra még nem használt, 

forgalmazása és használata szempontjából teljes értékű. Az ajánlatkérő nem fogad el használt, 

felújított berendezést. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció II.6. alfejezetében az ajánlattevők számára rendelkezésre 

bocsátja a dozimetriai rendszer elhelyezésére szolgáló helyiségek alaprajzát, részletes leírását. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzésre kerülő dozimetriai 

rendszer kizárólag az itt megjelölt helyiségekben helyezhető el, bővítésre, átépítésre nincs 

lehetőség.  

 

Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében 2012.01.18.-án 14:00 órától helyszíni bejárást 

tart. (OSSKI, 1221 Budapest, Anna u. 5. „B” épület) Kérjük az ajánlattevőket, hogy a helyszíni 

bejáráson való részvételi szándékukat az azt megelőző nap 12:00 óráig a fulop.nandor@osski.hu 

e-mail címen szíveskedjenek jelezni. 

 

3.) Az igazolások a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. 

 

4.) Az ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosít hiánypótlási 

lehetőséget. 

 

5.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdését. 

 

6.) Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglalt formai követelményeknek 

megfelelően, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat a biztonságos 

kezelés érdekében úgy kell becsomagolni, hogy az az ajánlatkérőhöz zárt állapotban eljusson. 

A csomagolás akkor minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamennyi 

példánya kivehető. A csomagot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat dozimetriai rendszerre” 

TILOS FELBONTANI  2012.02.10. 09:30 órájáig.”  

 

A 46/2011. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében az ajánlatokat jelszó 

nélkül olvasható, de nem módosítható (.pdf file) formátumban, 1 példányban elektronikus 

adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell 

igazolni, hogy az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés példánya a papír alapú eredeti 

példánnyal megegyezik. (ld. Ajánlati dokumentáció 5. számú melléklet) 

 

8.) A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. számú mellékletében található iratminta szerint 

kérjük kitölteni és az ajánlatba fűzve csatolni. Kérjük, hogy a felolvasólapot az ajánlat elején, a 

mailto:fulop.nandor@osski.hu
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tartalomjegyzéket követően helyezzék el. 

 

9.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan nyilatkoznia kell, amelyhez az 

ajánlati dokumentáció 2/a vagy 2/b mellékletben található iratminták használhatók. (ezek közül 

értelemszerűen csak az egyik töltendő ki és csatolandó) 

 

10.) A Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 

nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, amelyhez az ajánlati 

dokumentáció 3. számú mellékletben található iratminta használható. 

 

11.) Az Ajánlattevőnek a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell, hogy bankszámláit mely 

pénzintézetek vezetik, és hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre 

bankszámlát. Abban az esetben, ha a hatályos cégkivonatban feltüntetett valamely számlavezető 

már nem vezeti az Ajánlattevő bankszámláját, úgy az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 

cégkivonatban feltüntetett, de a valóságban már megszűnt bankszámlát vezető pénzintézettől 

származó, és az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebben kelt eredeti vagy 

egyszerű másolati példányban kiállított nyilatkozatot arról, hogy az érintett bankszámla mikor 

került megszüntetésre. Amennyiben az adott pénzintézet és a pénzintézeti folyószámla is 

megszűnt, úgy Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának csatolása szükséges. 

 

12.) Az ajánlathoz kérjük csatolni az Ajánlattevő (a közbeszerzés értékét 10 %-ot meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában is) képviseletére jogosultak 

aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolatát, és az ajánlat benyújtásához 

képest 60 napnál nem régebbi, Cégbíróság vagy KIM Cégszolgálat által kiállított, vagy 

közjegyzői záradékkal ellátott cégkivonatának egyszerű másolatát. Külföldi Ajánlattevő esetén 

amennyiben az Európai Unión kívül letelepedett Ajánlattevő letelepedési helye szerinti 

országban cégkivonat nem létezik, az Ajánlatkérő elfogadja a cégkivonattal egyenértékű, az 

ajánlat benyújtásához képest 60 napnál nem régebbi igazolást, illetve más dokumentumot. 

Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a 

változás bejegyzési kérelem másolatát is.  

 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő (konzorcium esetén 

a konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, illetve az Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást 

nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy 

szignálja, illetve írja alá, magánokirati formájú, az ajánlat aláírására feljogosító szabályszerű 

meghatalmazást szintén csatolni kell az ajánlathoz.  

 

13.) Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az ajánlati dokumentáció 6-14. mellékletei 

szerinti kitöltött táblázatokat, nyilatkozatokat. 

 

14.) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az 

Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére 

bocsátania. Az Ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az 

Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft. Az ajánlati 

biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő a 

MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel 

vagy átutalással (A közleményben kérjük feltüntetni: Dozimetriai Rendszer 2011.), az ajánlati 

kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján 
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kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az Ajánlatkérő az ajánlati 

biztosíték visszafizetése érdekében a Kbt. 59.§ (5) bekezdése szerint jár el. 

 

15.) Az ajánlathoz kérjük csatolni az ajánlatkérő nyilatkozatát arról, hogy mely cég(ek) 

jogosult(ak) a megajánlott berendezés gyártói technológia szerinti javítására és karbantartására. 

 

16.) Az ajánlathoz kérjük csatolni a megajánlott Dozimetriai Rendszer teljes, angol vagy 

magyar nyelvű használati utasítását. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az angol nyelvű 

használati utasítást is elfogadja, azzal, hogy a nyertes Ajánlattevő köteles az oktatás 

megkezdésének időpontjára a Dozimetriai Rendszer napi rendeltetésszerű használatának 

elsajátításához szükséges, a teljesítés határidejét megelőző számla benyújtásáig pedig a teljes, 

magyar nyelvű használati utasítást az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 

 

17.) Az Ajánlattevő ajánlatában ismertesse az általa megajánlott Dozimetriai Rendszer 

karbantartását. Az ismertetésnek legalább azt tartalmaznia kell, hogy 

- a karbantartást milyen gyakorisággal indokolt elvégezni, 

- a Dozimetriai Rendszer teljes karbantartása alkalmanként milyen időigénnyel jár, illetve 

- az Ajánlatkérő rendes működési feladatai (például, de nem kizárólag: a Doziméterek 

érkeztetése, csomagolása és postázása, az ezekkel kapcsolatos általános jellegű adminisztratív 

feladatok ellátása, dozimetriai adatbázissal végzett tevékenység, milyen korlátozásokkal 

végezhetők.  

 

18.) Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaira vonatkozóan, 

amelyhez az ajánlati dokumentáció 4. pontjában található iratmintát is használhatja. 

 

19.) Az ajánlatok értékelése: Az ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztásának bírálati szempontját alkalmazza. Az értékelés során minden egyes részszempont 

értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont, így az adódó maximális 

összpontszám: 10000 pont. 

 

Az ajánlatkérő „ajánlati ár 1. komponens”, az „ajánlati ár 2. komponens”, a „fenntartási és 

üzemeltetési költségek”, valamint a „felhasználási területen való alkalmazhatóság -

energiatartomány minimuma egésztest dozimetriára”, illetve a „felhasználási területen való 

alkalmazhatóság -besugarazás időigénye” részszempontoknál az „előnyös-a-kisebb” arányosítás 

(relatív értékelés, fordított arányosítás) módszerét alkalmazza.  

 

Az ajánlatkérő a „felhasználási területen való alkalmazhatóság - besugárzó funkció jellege” 

részszempont esetében az „előnyös-a-nagyobb” arányosítás (relatív értékelés, egyenes 

arányosítás) módszerét alkalmazza.  

 

20.) Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2012.03.12. 10:00 óra 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.03.23. 

 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 
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Város: Budapest Postai 

irányítószám:1024 

Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-

tanacsa.hu 

Telefon: +36-1-336-7776 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36-1-336-7778 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai 

irányítószám:      

Ország: 

E-mail:       Telefon:       

Internetcím (URL): Fax:       

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség 

esetén a VI.4.3. rovatot) 

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A Kbt. 323. § (2)-(4) bekezdése szerint.  

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai 

irányítószám:1024  

Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-

tanacsa.hu  

Telefon: : +36-1-336-7776 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36-1-336-7778 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   22/12/2011 (nap/hó/év) 
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A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet 

 

Postai cím: Anna u. 5. 

 

Város/Község: Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 

1221  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Fülöp Nándor 

Telefon: 1/482-2015 

 

 

E-mail: radbiol@osski.hu  Fax: 1/482-2003 

Internetcím (URL): http://www.osski.hu 

 

 

 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a 

dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők  

Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 

 

Postai cím: Anna u. 5. 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám: 

1221 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Fülöp Nándor 

Telefon: 1/482-2015 

 

 

E-mail: radbiol@osski.hu  

 

Fax: 1/482-2003 

Internetcím (URL): http://www.osski.hu 

 

 

 
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 

Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 

 

Postai cím: Anna u. 5. 

 

Város/Község: Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 

1221 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Fülöp Nándor 

Telefon: 1/482-2015 
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E-mail: radbiol@osski.hu  

 

Fax: 1/482-2003 

Internetcím (URL): http://www.osski.hu 

 

 


