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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185419-2009:TEXT:HU:HTML

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

2009/S 127-185419

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Haller u. 29.
Kapcsolattartó: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
1096 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu
Fax  +36 12157240
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kardio.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
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
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb a Kbt. 22. (1) bek. h) pont szerinti szervezet
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Mellkasi szívó rendszerek, szűrők, filterek, valamint az Intézetben használt cell-saver készülékek
működtetéséhez szükséges egységcsomagok beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185419-2009:TEXT:HU:HTML
mailto:pethone@kardio.hu
www.kardio.hu
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Mellkasi szívó rendszerek, szűrők, filterek, valamint az Intézetben használt cell-saver készülékek
működtetéséhez szükséges egységcsomagok beszerzése szállítási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33141000

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

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

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Mellkasi szívó rendszerek, szűrők, filterek: 21 705 db.
Cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges egységcsomagok: 370 db. (ajánlatkérő az egységár vagy
más szerződéses feltételek módosítása nélkül a teljesítés során -30 %-kal eltérhet).
Áfa nélkül 58 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Mellkasi szívók, szűrők, filterek

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Mellkasi szívók, szűrők, filterek.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33141000

3) MENNYISÉG
21.705 db (23 tételben)

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

23 tétel, valamennyi tételre külön-külön tehető ajánlat, azonban csak az adott tételben szereplő teljes
mennyiségre/termékkörre

Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Az Intézetben használt cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges egységcsomagok

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Az Intézetben használt cell-saver készülékek működtetéséhez szükséges egységcsomagok.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33141000
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3) MENNYISÉG
370 db (2 tételben)

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

2 tétel, valamennyi tételre külön-külön, tehető ajánlat, azonban csak az adott tételben szereplő teljes
mennyiségre/termékkörre

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Minőséghibás teljesítés-, késedelem és meghiúsulás esetére kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Havonta kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő, de ajánlattevő
ennél kedvezőbb fizetési határidőre is tehet ajánlatot, figyelemmel a Kbt. 305. §-ra.

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

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

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 eljárásból
kizárásra kerül:
— ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben
felsorolt kizáró okok,
— alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában felsorolt kizáró okok,
— ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-tól d) pontjáig felsorolt kizáró
okok,
— ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok.
Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A. § szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a Kbt. 71.§
(1) b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja:
a) Az ajánlattevő számláját vezető valamennyi pénzügyi intézménytől származó a cégkivonatában szereplő
valamennyi bankszámlájára vonatkozóan az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
— bankszámlaszám(ok),
— mióta vezeti bankszámláját,
— fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz-e az igazolás dátumát megelőző 1 évben,
— azon volt-e az igazolás dátumát megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás (Kbt. 66. § (1) a.
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b) Az ajánlattevőnek az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény alapján benyújtott
beszámolóinak másolata, a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizs-gálói záradékok másolatával, ha a
beszámolókat a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell (Kbt. 66. § (1) b)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója a
szerződés teljesítésére alkalmatlan (külön-külön kell megfelelniük, ha:
a) A nyilatkozat(ok) tartalma szerint az igazolás dátumát megelőző 1 évben nem tesz határidőre eleget fizetési
kötelezettségének, és bármely számláján az igazolás dátumát megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban
állás volt,
b) A számviteli törvény szerint készült beszámolói közül bármelyik vizsgált évben a mérleg eredménye negatív
vagy a könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el a beszámolót.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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)ből
1 db referenciából származóan a megajánlott termékkel részenként legalább 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.
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.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ára (Ft). Súlyszám 10
2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér nagysága (%). Súlyszám 2
3. Fizetési határidő (nap). Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

GOKI-6/2009.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 24.8.2009 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 150 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Készpénz befizetése ellenében a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest, Haller u. 29. MAGYARORSZÁG) munkanapokon 10:00-13:00
óráig, kivétel az ajánlattétel napja, amikor 11 óráig, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésére.A fenti ár az Áfa-t
tartalmazza.

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

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24.8.2009 - 11:00
Hely Ajánlatkérő gazdasági igazgatósága.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bek. szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.Ajánlattevőnek csatolnia kell:
— 60 napnál nem régebbi cégkivonatát,
— az aláírási címpéldányát,
— a Kbt. 70. § (1), 70. § (2) szerinti nyilatkozatát,
— 71. § (1) és (3) szerinti szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatát,
— az Ajánlatkérő által elkészített, az Ajánlattevő által kitöltött szerződéstervezetet.
2. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak csatol-nia kell:
— 60 napnál nem régebbi cégkivonatát,
— az aláírási címpéldányát.
3. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
és az erőforrás szervezet csatolja dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatko-zatokat az ott megjelölt
tartalommal hiánymentesen kitöltve és cégszerűen aláírva
4. A Kbt. 20. § (3) szerint valamennyi igazolást eredetiben vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani,
kivéve ahol a felhívásban vagy dokumentációban egyszerű másolati forma kerül megjelölésre.
5. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 22.9.2009 (11:00)., Helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója
6. Szerződéskötés tervezett időpontja: 1.10.2009 (11:00)., helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója
7. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget egy alkalommal biztosít a Kbt. 83. § (2) szerint.
8. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem
ruházható.
9. Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie
10. Ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével vagy a 91. § (2) sze-rint köti meg.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. §
alapján az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit
és igazolását.
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12. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az aján-latok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A Kbt. 57. § (3) d) szerinti pontszámítás módszere: Azoknál a részszempontoknál ahol az alacsonyabb/kisebb
érték a kedve-zőbb: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kap-
ja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatá-rozásra; a
következő képlettel számol Ajánlatkérő: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám, Amin: a
legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott érték.
Azoknál a részszempontoknál ahol a magasabb/nagyobb érték a kedvezőbb a pontszám kiszámí-tásánál az
alábbi képlettel számol Ajánlatkérő: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a számí-tott pontszám, Ba: az
adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték.
a. Ajánlati ár: nettó Ft összeg; az ajánlati ár tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó
szolgáltatást pl. szállítás; előny az alacsonyabb érték
b. hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke: % értéket kell megadni, a hibával érintett termékek bruttó
ellenértékére vonatkozóan, előny a magasabb érték
c. Fizetési határidő: napokban megadva, a Kbt.-ben maghatározott kötelező 30 napos fizetési ha-táridőn TÚL,
olyan módon számítva, hogy az Intézet havonta teljesít kifizetést; előny a magasabb érték

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367777
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

3.7.2009


