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HU-Budapest: Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök

2009/S 144-210319

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Haller u. 29., Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet, MAGYARORSZÁG-1096 Budapest. Tel.  +36 12157240. E-mail: pethone@kardio.hu. Fax  +36 12157240.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.7.2009, 2009/S 127-185419)

 
Tárgy:
CPV:33141000
Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök.

A következő helyett:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Aa): Az ajánlattevő és/vagy a Kbt. 71. §(1) b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja:

a) Mellkasi szívók, szűrők, filterekre történő ajánlattétel esetén:

Aa) 2007-2008 évek fekvőbeteget ellátó egészségügyi intézményekbe történő szállításról szóló legjelentősebb
referenciáit a megajánlott termékkel azonos, tételenként a megajánlott mennyiséget elérő darabszámú, a Kbt. 67. § (1) a)
pontban szerepeltetett adatok feltüntetésével, valamint ezekről a referenciákról a 68. § (1) bekezdés szerinti felhasználói
referencia levelet, vagy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.

Ab) a megajánlott termék(ek) magyar nyelvű leírását (Kbt. 67. § (1) d)).

Ac) a Mellkasi szívórendszerekre megajánlott termékekből 1-1 db mintapéldányt, kipróbálás céljára (Kbt. 67. § (1) bek.
d)).

Ad) csatolja a 93/42/EC irányelv és/vagy 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi
megfelelőségi tanúsítvány másolatát (Kbt. 67. § (1) e)).

b) cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges egységcsomagokra történő ajánlattétel esetén:

A 2007-2008 évek fekvőbeteget ellátó egészségügyi intézményekbe történő szállításról szóló legjelentősebb referenciáit
a megajánlott termékkel azonos vagy azzal egyenértékű, részenként az éves megrendelni tervezett mennyiséget elérő
darabszámú, a Kbt. 67. § (1) a) pontban szerepeltetett adatok feltüntetésével, valamint ezekről a referenciákról 68. § (1)
bekezdés szerinti felhasználói referencia levelet, vagy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a Kbt. 71. §(1) b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen rendelkezzen:

a) Mellkasi szívók, szűrők, filterekre történő ajánlattétel esetén:

Aa) részenként vizsgálva a 2007.-2008. évekből összesen, fekvőbeteget ellátó egészségügyi intézmény (ek)bői 1 db
referenciából származóan a megajánlott termékkel részenként legalább azonos mennyiségű, az adott rész szerinti termék
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szállításáról szóló referenciával, amely tartalmazza a Kbt. 67. § (1) a) szerinti adatokat valamint azt, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, továbbá a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét.

Ab) a megajánlott termék(ek) olyan magyar nyelvű leírásával, mely tartalmaz minden olyan műszaki adatot, mellyel
igazolja a terméknek a dokumentációban meghatározott szakmai igényeknek való megfelelőségét.

Ac) mellkasi szívórendszerekre történő ajánlattétel esetén a megajánlott termékekről minta példánnyal, kipróbálás
céljából, mellyel igazolja a terméknek a dokumentációban foglalt szakmai igényeknek való megfelelőségét.

Ad) a 93/42/EC irányelvben és/vagy a 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben előírt, érvényes minőségi megfelelőségi
tanúsítvány másolatával.

b) cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges egységcsomagokra történő ajánlattétel esetében részenként
vizsgálva a 2007.-2008. évekből összesen, fekvőbeteget ellátó egészségügyi intézmény(ek)ből származóan a
megajánlott termékkel részenként azonos mennyiségű, az adott rész szerinti termék szállításáról szóló referenciával,
amely tartalmazza a Kbt. 67. § (1) a) szerinti adatokat valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt, továbbá a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét.

A részekre vonatkozó információk: 23 tételben.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): 24.8.2009 (11:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 24.8.2009 (11:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 24.8.2009 (11:00).

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

VI.3.6. Szerződéskötés tervezett időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja: 1.10.2009 (11:00).

Helyesen:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Ab) a megajánlott termék(ek) magyar nyelvű leírását (Kbt. 67. § (1) d)).

Ac) a Mellkasi szívórendszerekre megajánlott termékekből 1-1 db mintapéldányt, kipróbálás céljára (Kbt. 67. § (1)
bek. d)). Ad) csatolja a 93/42/EC irányelv és/vagy 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű
minőségi megfelelőségi tanúsítvány másolatát (Kbt. 67. § (1) e)). b) cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges
egységcsomagokra történő ajánlattétel esetén: A 2007-2008 évek fekvőbeteget ellátó egészségügyi intézményekbe
történő szállításról szóló legjelentősebb referenciáit a megajánlott termékkel azonos vagy azzal egyenértékű, részenként
az éves megrendelni tervezett mennyiséget elérő darabszámú, a Kbt. 67. § (1) a) pontban szerepeltetett adatok
feltüntetésével, valamint ezekről a referenciákról 68. § (1) bekezdés szerinti felhasználói referencia levelet, vagy
ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a Kbt. 71. §(1) b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen rendelkezzen:

Ab) a megajánlott termék(ek) olyan magyar nyelvű leírásával, mely tartalmaz minden olyan műszaki adatot, mellyel
igazolja a terméknek a dokumentációban meghatározott szakmai igényeknek való megfelelőségét.

Ac) mellkasi szívórendszerekre történő ajánlattétel esetén a megajánlott termékekről minta példánnyal, kipróbálás
céljából, mellyel igazolja a terméknek a dokumentációban foglalt szakmai igényeknek való megfelelőségét.

Ad) a 93/42/EC irányelvben és/vagy a 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben előírt, érvényes minőségi megfelelőségi
tanúsítvány másolatával.
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b) cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges egységcsomagokra történő ajánlattétel esetében részenként
vizsgálva a 2007.-2008. évekből összesen, fekvőbeteget ellátó egészségügyi intézmény(ek)ből származóan a
megajánlott termékkel részenként azonos mennyiségű, az adott rész szerinti termék szállításáról szóló referenciával,
amely tartalmazza a Kbt. 67. § (1) a) szerinti adatokat valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt, továbbá a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét.

A Részekre vonatkozó információk: 24 tételben.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): 16.9.2009 (11:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 16.9.2009 (11:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 16.9.2009 (11:00).

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: 16.10.2009 (11:00)

VI.3.6. Szerződéskötés tervezett időpontja: 26.10.2009 (11:00).

VI.3.13) Mellkasi szívók, szűrük, filterekre történő ajánlattétel esetén Ajánlattevő csatoljon valamennyi megajánlott
termékre vonatkozóan felhasználói referencia nyilatkozatot - eredeti vagy hiteles másolati példányban -, melyben a
felhasználó arról nyilatkozik, hogy az adott termék mindenben megfelel a felhasználó által támasztott követelményeknek
és az adott termék rendeltetésszerű használatra alkalmas. Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, amennyiben nem
tartalmaz a fentieknek megfelelő felhasználói nyilatkozatot vagy a felhasználói nyilatkozat nem pozitív tartalmú.

További információk
Nem egy tételben, hanem külön-külön tehető ajánlat az alább, a dokumentációban eredetileg 2. sz. tételre, így ezek 2/
a és 2/b elnevezés alatt külön-külön is megajánlhatók (ezt ilyen megbontott; módon kérjük a felolvasólapon feltüntetni,
ajánlatkérő új dokumentációt nem bocsát ki):
2/a.: Felnőtt betegek számára több rekeszű /3-4 kamrás/ merevfalú milliliter beosztású, legalább 2 000 ml
befogadóképességű egyszer használatos: vízzárás zárt mellkasi szívórendszer mely a szív és mellkasi műtétek
posztoperatív időszakában mind vér, mind folyadék, mind a levegő eltávolítására és mennyiségének monitorizálására
szolgál a pleura űrből és a mediasztínumból. Alkalmas arra, hogy helyreállítsa és fenntartsa a fiziológiás intrathoracalis
nyomásgrádienst, mely lehetővé teszi a tüdők expandálását. Függesztve és állítva is használható. Saját hidrofób steril
filtere van a vér és vízrendszerek között Szekvenciális "cső-elzáró lap" és automata negatív nyomású szelep akadályozza
meg a levegő bejutását a mellkasba. A hozzá tartozó csőrendszer latex mentes. (1 100 db)
2/b.: A fenti kritériumoknak megfelelő felnőtt betegek részére alkalmas egyszer használatos, vízzárás zárt mellkasi
szívórendszer mely el van látva posztoperatív autótranszfúziós rendszer. Az autotranszfúziós rendszer 1 000 ml-es
vérvisszaadó zsákkal legyen ellátva. Saját filter rendszere legyen és az összekötő csövek előre legyenek sterilen
összeszerelve latexmentesek legyenek, és a vérvisszaadó zsák többször használatos legyen szétszerelés nélkül. (150
db)


