
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Telefon: +36-1-215-7240
E-mail: pethone@kardio.hu
Fax: +36-1-215-7240
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Csecsemő és gyermekszívsebészeti beavatkozásokhoz használatos egyszer
használatos és E.C.C. motoros műtétekhez használatos kanülök beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód HU101
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
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)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés az Intézet csecsemő és gyermekszívsebészeti
bevatkozásokhoz szükségés EH. Kanülökkel történő ellátására, és E.C.C. motoros
műtétehez használatos kanülök (VIII. műtő) beszerzése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141220-8
További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből 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.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Csecsemő és gyermekszívsebészeti beavatkozásokhoz használatos EH. Kanülök –
1560 db
- Aorta kanülök
- Vénás kanülök
- Kardioplégiás kanülök:Polyuretán,luer csatlakozású puha végükön
ovális megvastagodással a kardioplégia coronária szájadékba történő
befecskendezéséhez
- Nagyobb méretű koronária perfúziós kanül végén fonalgyűrűvel DeBakey tipusu
- Standard antegrad kardioplégiás kanül vent szárral
egybeépítve,mandrinnal,rögzítő gallérral.
- Retrográd kardioplégiás kanül:Önmagától felfúvódó 9mm.-es
balonnal,vezetőszárral nyomásmérő szárral egybeépítve.
- Speciális Centrakath kanül 61cm hosszú,vezető tűvel.
E.C.C. motoros műtétekhez használatos kanülök – 4930 db
- Aorta kanül
- Véna kanül
- Kettős véna kanül
- Plégiás kanül
- Minimál Invasív aorta gyök kanül
- Vessel kanül
- Gyermek decompressiós kanül
- Felnőtt decompressiós kanül
- Artéria femorális kanül
- Véna femoralis bi-cavális kanül
- Coron perfúsiós kanül
- Coronária cardioplégiás kanül
- Retrograd cardioplégiás kanül
Felnőtt és gyermek Intenzív és Anesztézia katéter – 12095 db
- Centrális vénás katéterek
- Hemodialízishez használatos katéter
- Speciális kanülök
- Csecsemő-gyermek artériás kanül
- Unbinikális véna katéter
- Felnőtt és gyermek arteria radialis, Seldin-ger technikával történő kanülállásához
használatos katérter (tű, vezetődrót, szár-nyas kanül rögzítő)
- Gyermek peritonealis dialysiséhez használatos dialysis katéter
szett
- Tenckhoff-féle set és tálca
- Termodiluciós katéterek
- Termodilúciós Swan-Ganc Katéter folyamatos perctérfogat méréshez
- Termodilucios kathéter PICCO monitorhoz



- Pigtail típusúdiagnosztikus szívkatéter Seldinger-technikával történő
centesisekhez
A megrendelés a jelölt mennyiségektől –30 %-kal eltérhet.
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:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre 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: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes és hibás teljesítési kötbér, a szerződéstervezetben foglaltak szerint
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 nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok 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. 249. § (3) szerint. (Közbeszerzések Tanácsának módosított
tájékoztatója szerint - 2009. évi 11. szám, 2009. szeptember 23-i Közbeszerzési
Értesítő)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja:
a) az ajánlattétel napját megelőző 60 napnál nem régebbi fizetőképességet igazoló,
valamennyi számlára vonatkozóan összes számlát vezető pénzintézeteitől származó
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- Bankszámlaszám(ok)
- ajánlattevő bankszámláját mióta vezeti
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiállítását megelőző 12 hónap során
pontosan eleget tett-e
- számláján volt-e az igazolás kiállítását megelőző 12 hónap során sorban állás, ha
igen utoljára mikor (Kbt. 66. § (1) a))
b) 2007. és 2008. lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti
beszámolóját a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal (ha a
beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell)
egyszerű másolatban. (Kbt. 66. § (1) b))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra azonos pénzügyi, gazdasági
alkalmassági igazolási feltételeket ír elő!
Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
a) bármely pénzintézettől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a
nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap során:
- kettőnél többször nem tett eleget határidőre fizetési kötelezettségeinek, vagy
- bankszámláján sorban állás mutatkozott
b) 2007. és 2008. lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény
szerinti beszámolói közül bármelyik mérleg szerinti eredménye negatív vagy a
könyvvizsgálói záradékban korlátozás szerepel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja
a) az ajánlattételt megelőző 24 hónapból egészségügyi intézménytől származó
legjelentősebb referenciáit a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, a Kbt. 67.§ (1)
a) pontban szerepeltetett adatok, valamint a termék megnevezése és darabszám
feltüntetésével, valamint ezekről a referenciákról a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti
felhasználói referencia levelet, vagy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (Kbt. 67. § (1) a))
b) megajánlott termék(ek) vonatkozásában a magyarországi forgalomba hozatalhoz
szükséges érvényes 93/42/EC irányelvnek vagy 16/2006. (III.27.) EüM rendeletnek
megfelelő minőség megfelelőségi tanúsítvány csatolása



c) Ajánlattevő nyújtson be 1 db termékmintát minden egyes megajánlott termékből,
mely tartalmazza a termékre vonatkozó kódszámot, a megajánlott rész számát
az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben több részre is azonos
termékmintát csatolna be ajánlattevő, úgy elégséges 1 db minta becsatolása, de fel
kell tüntetni az összes rész-számot, amelyre a termékminta tartozik. A termékminták
csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő nevét, valamint a beszerzés tárgyát (Kbt.
67. § (1) d))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1) b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen
rendelkezzen
a) az ajánlattételt megelőző 24 hónapból egészségügyi intézményektől származó
szállítási referenciával, ahol a termék szállítási darabszáma vagy értéke megajánlott
részenként évente összesen legalább eléri a pályázatban megadott darabszámot
vagy megajánlott értéket, a műszaki alkalmasság igazolási módjában szereplő
adatok feltüntetésével, valamint a szállításra vonatkozóan a Kbt. 68.§ (1) bekezdés
szerinti felhasználói referencia levéllel, vagy ajánlattevői nyilatkozattal, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
b) A megajánlott termék(ek) vonatkozásában a magyarországi forgalomba
hozatalhoz szükséges érvényes 93/42/EC irányelvnek vagy a 16/2006. (III.27.) EüM
rendeletnek megfelelő minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal
c) A megajánlott termék feleljen meg az ajánlatkérő által előírt műszaki
követelményeknek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (Ft) 7



Fizetési határidő (nap) 1
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
GOKI-22/2009
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/02/12 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 120.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
120.000 Ft (az ár az áfát tartalmazza) készpénz befizetése ellenében a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest,
Haller u. 29.) munkanapokon 1000-1300-ig, kivétel az ajánlattétel napja, amikor
1100-ig
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságán a befizetést igazoló számla bemutatásával átvehető, munkanapokon
9-14 óra között, kivéve az ajánlat beadásának napját, amikor is 9-11 óra között,
figyelemmel a Kbt. 54.§ (4) bekezdésére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/02/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/02/12 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságának tárgyalója



Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bek szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés 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 hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. március 12. 11 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. április 01. 11 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció saját részre történő megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a. Az ajánlati ár részszempontnál: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú
elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi
elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra: A = (Amin / Aa)
x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az
adott pályázó által megajánlott érték. Az ajánlati ár nettó Ft összeg; tartalmazza a
dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást pl. szállítás
b. A fizetési határidő részszempontnál a pontkiosztás a dokumentációban
megadottak szerint történik. A pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § (2) és (5) szerint biztosít.



2. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet csatolja az ajánlatot aláíró
személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.
3. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 70. § (2) szerint.
4. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló
nyilatkozatát.
5. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (3) szerinti nyilatkozatát.
6. A finanszírozásra az ajánlatkérő rendelkezésére álló összeg nettó 34 millió Ft
7. Valamennyi igazolást elégséges egyszerű másolati példányban benyújtani.
8. Ajánlattevő csatolja a megajánlott termék(ek) magyar nyelvű leírását,
melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék megnevezését és kódszámát
melyből megállapítható a terméknek a dokumentációban meghatározott szakmai
követelményeknek való megfelelősége.
9. A könnyebb azonosíthatóság végett esetenként márkanév került megjelölésre.
Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt.
E vonatkozásban irányadó a Kbt. 58. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezés.
Ajánlattevő a megadott terméknek megfelelő, azzal azonos mennyiségű, összetételű
termékre tehet ajánlatot.
10. Nem magyar nyelvű igazolások, nyilatkozatok esetében Ajánlattevő csatolja
egyszerű magyarnyelvű fordítását ezen iratokról.
11. Ajánlattevő csatoljon valamennyi megajánlott részre (annak bármely
sorára/termékére) 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. A nyilatkozatban
szerepeljen a felhasznált termék mennyisége, mely legalább egy – bármely – évben
legalább eléri a jelen közbeszerzési eljárásban beszerezni kívánt termékek 50 %-át.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/14 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:



Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
Csecsemő és gyermekszívsebészeti bevatkozásokhoz szükséges EH. kanülök
beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141220-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
12 részben (az alábbiak szerint), 1560 db (-30 %)
1;Kisméretű speciális újszülött és csecsemő szívműtétekhez használható artériás
kanül
2;Gyermek artériás kanül
3;Speciális aorta kanül gyermek és felnőtt méretben
4;Kanül artéria-véna femorális kanülállására
5;VÉNÁS kanülök egyenes kivitelben
6;Steril Perkután bevezető csomag femorális Kanülökhöz
7;Bal szívfél vent katéterek
8;Kardioplégiás kanülök
9;Nagyobb méretű koroniára perfúziós kanül
10;Standard antegrad kartioplégiás kanül



11;Retrográd kardioplégiás kanül
12;Speciális Centrakath kanül
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és
termékkörre
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás
1) A rész meghatározása
E.C.C. motoros műtétehez használatos kanülök
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141220-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
14 részben (az alábbiak szerint), 4930 db (-30 %)
13;Aorta kanül
14;Véna kanül
15;Kettős véna kanül
16;Plégiás kanül
17;Minimál Invasív aorta gyök kanül
18;Vessel kanül;
19;Gyemek dekompressios kanül
20;Felnőtt dekompressios kanül
21;Artéria femorális kanül
22;Véna femoralis bi-caviális kanül
23;Coron perfúsiós kanül
24;Coronária cardioplégiás kanül
25;15,2 cm hosszú , konvex szilikonos végződéssel ellátott,45’ –ban hajlított luer
csatlakozással ellátott kanül
26;Retrograd cardioplégiás kanül
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)



5) További információ a részekről
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás
1) A rész meghatározása
Felnőtt és gyermek Intenzív és Anesztézia katéter
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141220-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
14 részben (az alábbiak szerint), 12095 db (-30 %)
27;Centrális vénás katéterek
28;Centrális vénás katéterek
29;Hemodialízishez használatos katéter
30;Speciális kanülök
31;Speciális kanülök
32;Csecsemő-gyermek artériás kanül
33;Unbinikális véna katéter
34;Felnőtt arteria radialis kanülálásához használatos kanül áramlásgátlóval ellátva;
Felnőtt és gyermek arteria radialis, Seldinger technikával történő kanülálásához
használatos katéter (tű, vezetődrót, szár-nyas kanül rögzítő)
35;Gyermek peritonealis dialysiséhez használatos dialysis katéter
szett
36;Tenckhoff-féle set és tálca
37;Termodiluciós katéterek
38;Termodilúciós Swan-Ganc Katéter folyamatos perctérfogat méréshez
39;Termodilucios kathéter PICCO monitorhoz
40;Pigtail típusúdiagnosztikus szívkatéter Seldinger-technikával történő
centesisekhez
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


