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EURÓPAI UNIÓ  
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı 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 FELHÍVÁS  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller u. 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Telefon: +36-1-215-7240  
E-mail: pethone@kardio.hu  
Fax: +36-1-215-7240  
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.kardio.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
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A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következı címen 
szerezhetık be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  

I.2) Az ajánlatkérı típusa és fı tevékenysége vagy tevékenységei  
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  
xEgyéb  
(nevezze meg): Kbt. 22 §. (1) bek h) pontja szerinti szervezet  
Általános közszolgáltatások  
Védelem  
Közrend és biztonság  
Környezetvédelem  
Gazdasági és pénzügyek  
xEgészségügy  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Szociális védelem  
Szabadidı, kultúra és vallás  
Oktatás  
Egyéb  
(nevezze meg):  
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem  

 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  
Az Intézet gyermekosztályának hemodinamikai és angiokardiográfiás, valamint occluder anyagszükségletének biztosítása  

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b) Árubeszerzés x 
Adásvétel x 
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
Azonos az 1.1) pontban említett címmel  
NUTS-kód HU101  
c) Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevıineklétszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel  
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:  
vagy hónap(ok)ban:  
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás idıtartama meghaladja a négy évet:  
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):  
Becsült érték ÁFA nélkül:  
Pénznem:  
VAGY:  
és között  
Pénznem:  
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  
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II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  
Adásvételi szerzıdés 
Az Intézet gyermekosztályának hemodinamikai és angiokardiográfiás, valamint occluder anyagszükségletének biztosítása 
kihelyezett áruraktár létesítésével, azzal, hogy a dokumentációban elıírt mennyiségektıl - az egységár vagy más szerzıdéses 
feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérı + 30 %-kal eltérhet 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

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

II.1.8) Részekre történı ajánlattétel  
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre x 

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

II. 2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

4020 db 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 250000000  
Pénznem: HUF  
VAGY:  
és között  
Pénznem:  

II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
vagy:  
és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni 
a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idıtartam hónap(ok)ban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (nap/hó/év)  
befejezés (nap/hó/év)  

 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerzıdésre vonatkozófeltételek  
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmes szállítás esetén késedelmi kötbér, nem a megajánlott termék, illetve minıséghibás termék szállítása esetén minıségi 
kötbér,  

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre  
A kihelyezett áruraktárból felhasznált termékek összesítése után havonta kiállított számla ellenében,a teljesítéstıl 30 napon belül 
banki átutalással egyenlíti ki ajánlatkérı, de ajánlattevı ennél kedvezıbb fizetési határidıre is tehet ajánlatot. Figyelemmel a 
Kbt. 305. §-ára.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  
III.1.4)  

Vonatkozónak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)  
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  

III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
- ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 60.§ (4) bekezdésben szereplı szervezet, akire fennállnak a Kbt. 60.§ (1) 
bekezdésben felsorolt kizáró okok 
- ajánlattevı vagy alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában felsorolt kizáró okok 
- ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akire fennállnak a 
Kbt.61. § (1) bekezdés a)–tól c) pontjáig felsorolt kizáró okok  
Ajánlatkérı kizárja az eljárásból az ajánlattevıt, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóját, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdésben szereplı kizáró okok fennállnak, illetve ajánlattevıt, ha az általa 
igénybe vett –Kbt.66.§(2), illetve 67.§(4) bek. szerinti – szervezettel szembe a Kbt.60.§(1) bek.-ben meghatározott kizáró okok 
valamelyike fenn áll. 
Igazolási mód: A Kbt. 63. § (1)-(7) bekezdéseiben elıírtaknak megfelelıen 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141200-2
További tárgyak:33141210-5 
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Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
ajánlattevı és a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja: 
1)a Kbt. 66. § (1) a) alapján az ajánlattétel napját megelızı 60 napnál nem régebbi fizetıképességet igazoló, valamennyi 
számlára vonatkozóan összes számlát vezetı pénzintézeteitıl származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal 
-bankszámlaszámok 
-bankszámláját mióta vezeti 
-a nyilatkozat kiadási dátumát megelızı 12 hónap során több mint egy alkalommal volt-e 60 napot meghaladó fizetési 
késedelme 
-számláján volt-e a nyilatkozat kiadási dátumát megelızı 12 hónap során sorban állás, ha igen utoljára mikor 
2)Utolsó kettı lezárt évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóját (a kiegészítı melléklet nélkül) a Kbt. 66.§ 
(1) bek. b) pontjában foglaltaknak megfelelıen, valamint a könyvvizsgálói záradékok másolata, ha a beszámolót a hatályos 
jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell. 
3)a Kbt. 66.§ (1) c) pontja szerint a 2007 és 2008 évek teljes-, és közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatát 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
Az ajánlatkérı az ajánlattevıre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra 
azonos pénzügyi, gazdasági alkalmassági igazolási feltételeket ír elı! 
Az Ajánlattevı és a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a szerzıdés teljesítésére alkalmatlan, ha  
1)bármely pénzintézettıl származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a nyilatkozat kiállítási dátumát megelızı 12 
hónapban: 
-kettınél többször 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, vagy 
-bankszámláján sorban állás mutatkozott 
2)a becsatolt számviteli törvény szerinti beszámolói közül bármelyik mérleg szerinti eredménye negatív, vagy a könyvvizsgáló 
korlátozó záradékkal látta el azt. 
3)nem rendelkezik a 2007 vagy 2008 évek bármelyikében évi bruttó 150 mFt-ot elérı teljes forgalommal vagy évi bruttó 30 
mFt-ot elérı közbeszerzés tárgyára (gyermek hemodinamikai és angiokardiográfiás, valamint occluder) vonatkozó forgalommal 

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
ajánlattevı vagy a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja: 
•a 2007. és 2008. évi, egészségügyi intézménytıl származó, B-mellékletében felsorolt eszközök szállításáról szóló referenciáját, 
a Kbt. 67.§ (1) a) pontban szerepeltetett adatok valamint a termék megnevezése, termékkód és darabszám feltüntetésével, 
valamint ezekrıl a referenciákról a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti felhasználói referencia levelet, vagy nyilatkozatot, hogy a 
teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt 
•magyarnyelvő termékleírását, valamint minden megajánlott termékrıl 1 db mintapéldányát melybıl megállapítható a termék 
mőszaki alkalmassága, feltüntetve a termék pontos típusát, kódszámát a Kbt. 67. § (1) d szerint; 
•a Kbt. 67. § (1) bek. e) pontja szerinti a megajánlott termékekre vonatkozó tanúsítványokat 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  
ajánlattevı és a Kbt. 71.§ (1) b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen rendelkezzen: 
•a 2007. és 2008. évben összesen 2 db, egészségügyi intézménytıl a felhívás B-mellékletében felsorolt, részenként legalább 
azonos mennyiségő eszköz szállításáról szóló referenciával, a Kbt. 67.§ (1) a) pontban szerepeltetett adatok valamint a termék 
megnevezése, termékkód és darabszám feltüntetésével, valamint ezekrıl a referenciákról a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti 
felhasználói referencia levéllel, vagy nyilatkozattal, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt 
•A megajánlott termék(ek) olyan magyarnyelvő leírásával, mely tartalmazza a termékkódot, valamint minden dokumentációban 
feltüntetett mőszaki adatot, továbbá a megajánlott termék(ek)rıl kódszámmal és a megajánlott tétel számmával ellátott minta 
példánnyal, kipróbálás céljából. 
•- a megajánlott termékek vonatkozásában a Kbt. 67.§ (1) bek. e) pontja alapján tanúsító szervezettıl származó érvényes 
93/42/EC irányelvnek vagy a 16/2006.(III.27.) EüM rendeleteknek megfelelı minıség megfelelıségi tanúsítvánnyal 

III.2.4)  
Fenntartott szerzıdések (adott esetben) nem  
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott  
A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  
III.3.2)  

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét és képzettségét?  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás fajtája  
IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt x 
Meghívásos  
Gyorsított meghívásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  
Tárgyalásos  
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése?  
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık 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 jelentkezık létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  
VAGY: minimum  
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és, adott esetben, maximum  
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattevık 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?  

IV. 2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetıség 
– csökkenı fontossági sorrendben kell megadni)  
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetıben meghatározott 
szempontok  

IV.2.2)  
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árverésrıl (ha szükséges)  

IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1)  

Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) GOKI-1/2009  
IV.3.2)  

Az adott szerzıdésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elızetes 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 ismertetık (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/03/30 (nap/hó/év)  
Idıpont: 11:00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 120.000  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A fizetés feltételei és módja:100.000 Ft + 20% ÁFA készpénz befizetés ellenében a Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest, Haller u. 29.) munkanapokon 10:00-14:00-ig, kivétel az ajánlattételi határidı 
lejártának napja, amikor 11:00-ig 
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán a befizetést igazoló számla 
bemutatásával átvehetı, munkanapokon 10-14 óra között, kivéve az ajánlattételi határidı lejártának napját, amikor is 10-11 óra 
között, figyelemmel a Kbt. 54.§ (4) bekezdésére. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı  
Dátum: 2009/03/30 (nap/hó/év)  
Idıpont: 11:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert) (m eghívásos 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  

HU  
Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)  
-ig (nap/hó/év)  
VAGY hónap(ok)ban:  
vagy nap(ok)ban: 40 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)  

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/03/30 (nap/hó/év )  
Idıpont: 11:00  
Hely (adott esetben): Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen  
A Kbt. 80.§ (2) bek szerintiek  

 
VI. szakasz: kiegészítı információk  

Szempont Súlyszám
1. Ajánlattételi ár (Ft) 10
2. Fizetési határidı (nap) 3
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VI.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2)  
a szerzıdés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem  
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)Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 2009. 04.27. 11:00 óra. 
Helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója 
Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2009. 05.06. 11:00 óra. 
helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója 
2)ajánlatkérı hiánypótlásra lehetıséget nem biztosít. 
3)Ajánlattevı csatolja: 
a.60 napnál nem régebbi keltezéső cégkivonatának eredeti, vagy hiteles másolati példányát 
b.az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, 
c.a Kbt. 70. § (1), 71. § (1) és (3) és a Kbt. 66.§(2), illetve 67.§(4) bek. szerinti szervezet igénybevételérıl szóló nyilatkozatát, 
d.a Kbt. 96. § (2) bekezdések szerinti nyilatkozatát, 
e.nyilatkozatát forgalmi jogosultságára, amennyiben nem ı az eszköz gyártója, 
f.A dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat hiánymentesen kitöltve és cégszerően aláírva 
g.az Ajánlatkérı által elkészített, az Ajánlattevı által kitöltött szállítási szerzıdéstervezetet 
4)A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 
5)Az ajánlattevınek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát 
elkészítenie 
6)A bírálatnál alkalmazni kívánt értékelési módszer: az ajánlatoknak elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeinek 
értékelésénél a legkedvezıbb ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlatok tartalmi elemeinek 
pontszáma az adott részszempontokon belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva lineáris arányosítással kerül 
meghatározásra. Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10-ig. 
7)Nem magyar nyelvő igazolások, nyilatkozatok esetében Ajánlattevı csatolja hiteles vagy hitelesített magyarnyelvő fordítását. 
Ajánlatkérı elfogadja ezen iratok egyszerő fordítását is, de ebben az esetben ajánlattevınek csatolnia kell büntetıjogi felelıségi 
nyilatkozatát arról, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredetiben foglaltakkal. Az ajánlatba csatolandó prospektus magyar 
vagy angol nyelvő is lehet. 
8)Érvénytelen az ajánlat azon része, melyben -az ajánlatkérı által megadott táblázatokban az ajánlattevık által megadott 
termékekre vonatkozóan- a táblázat valamennyi oszlopa nincs kitöltve. 
9)Ajánlatkérı a dokumentációban elıírt szerzıdést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérı az 
eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is megnevezte, a nyertes visszalépése esetén ezzel köt 
szerzıdést, a Kbt. 91. § (2) bekezdés alapján. 
10)Ajánlatkérı a Kbt. a 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja a jelentkezık figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján 
meghatározott minısítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján az ajánlattevık pénzügyi és 
gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 

VI.4) Jogorvoslati eljárás  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntıbizottság  
Postai cím: Margit krt. 85.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: HU  
Telefon: (1) 336 7777  
E-mail: -  
Fax: (1) 336 7778  
Internetcím (URL):  
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  

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) bekezdés szerint  

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be  
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntıbizottság  
Postai cím: Margit krt. 85.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1024  
Ország: HU  
Telefon: (1) 336 7777  
E-mail: -  
Fax: (1) 336 7778  
Internetcím (URL):  
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VI.5)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/02/06 (nap/hó/év)  

 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be  

Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítı iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) beszerezhetık  

Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  

 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Angiográfiás tő  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
2 tételben 450 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 2  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

katéter bevezetı készlet  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141200-2
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141200-2

Page 7 of 11Közbeszerzések Tanácsa - Fıoldal

2010.05.13.http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID...



3) Mennyiség  
2 tételben 580 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 3  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

diagnosztikus szívkatéter  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
10 tételben 1335 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 4  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

vezetıdrótok  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
3 tételben 820 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 5  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Coronarographias fecskendı  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141200-2
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141200-2
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
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3) Mennyiség  
1 tételben 150 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 6  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Intervenciós ballon katéter  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
2 tételben 125 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 7  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Intervencióhoz használt vezetıdrót  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
3 tételben 270 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 8  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Snare eszköz  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fı tárgy: 33141200-2
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141210-5
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141210-5
További tárgyak:
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3) Mennyiség  
1 tételben 20 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 9  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Leválasztható-visszahuzható occlusos spirál és részei  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
1 tételben 100 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 10  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

idegentest fogó  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
1 tételben 5 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 11  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

Ballon septostomiás katéter  

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141200-2
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141210-5
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141210-5
További tárgyak:
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2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
2 tételben 35 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 12  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  

occluder  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség  
2 tételben 130 db  
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  
Pénznem:  
VAGY: és  
között  
Pénznem:  

4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidıfeltüntetése (adott esetben)  
Az idıtartam hónapban: 12  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év)  
Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekrıl  

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141210-5
További tárgyak:

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 33141210-5
További tárgyak:

 Vissza   
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