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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369947-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Orvosi felszerelések

2010/S 242-369947

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Haller u. 29.
Figyelmébe: 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 22. § (1) h) 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

Gyermek és felnőtt oxigenátor és csőkészlet beszerzés.

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
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369947-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:pethone@kardio.hu
www.kardio.hu
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Adásvételi szerződés.
Az Intézet gyermek és felnőtt oxigenátorának és csőkészleteinek biztosítása, kihelyezett áruraktár létesítésével,
azzal, hogy a dokumentációban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül - Ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33100000

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

A B mellékletben felsorolt részek szerint: felnőtt oxigenátor: 400 db; felnőtt csőkészlet: 400 db; gyermek
oxigenátor: 190 db; gyermek csőkészlet: 220 db.
Áfa nélkül 65 649 600 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 Felnőtt oxigenátor és csőkészlet.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Felnőtt oxigenátor és csőkészlet.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000

3) MENNYISÉG
6 részben (az alábbiak szerint): 400 db (+ 30 %)
Felnőtt oxigenátor:
1: 1,8 m² -2,0 m² membrán felületű felnőtt gravitációs oxigenátor. 80 db.
2: 1,8 m² -2,0 m² membrán felületű felnőtt gravitációs oxigenátor biocompatibilis bevonattal. 80 db.
3: 2,0 m² -2,5 m² membrán felületű felnőtt gravitációs oxigenátor. 120 db.
4: 2,0 m² -2,5 m² membrán felületű felnőtt gravitációs oxigenátor biocompatibilis bevonattal. 120 db.
Felnőtt oxigenátorhoz csőkészlet:
5: Csőkészlet Adult oxigenátorhoz. 80 db.
6: Csőkészlet Adult oxigenátorhoz bicompatibilis bevonattal. 320 db.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
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Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre.

Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Újszülött-csecsemő-gyermek oxigenátor és csőkészlet.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Újszülött-csecsemő-gyermek oxigenátor és csőkészlet.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33100000

3) MENNYISÉG
14 részben (az alábbiak szerint): oxigenátor 190 db (+ 30 %), csőkészlet 220 db (+ 30 %).
Kapilláris típusú membrán oxigenátorok:
7: Neonatal: 0,2- 0,5 m² membránfelület, 0-8 tskg beteg részére: 50 db.
8: Infant: 0,5- 0,8 m² membránfelület, 8-15 tskg beteg részére: 80 db.
9: Pediatric I.: 0,8- 1, 5 m² membránfelület 15 - 30 tskg beteg részére: 50 db.
10: Pediatric II.: 1,5- 1,8m² membránfelület, 30-50 tskg beteg részére: 10 db.
ECMO-hoz membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra alkalmas legyen), biocompatibilis bevonattal
rendelkezzen:
11: Neonatal - Infant:< 0,8m² - membránfelület, 0-16 tskg beteg részére: 4 db.
12: Pediatric: <1,5 m² membránfelület, 16-45 tskg beteg részére: 4 db.
13: Adult: <2,5 m² membránfelület, 45 tskg-nál nagyobb beteg részére: 2 db.
Csőkészletek újszülött-csecsemő-gyermek oxigenátorhoz:
14: 3/16-1/4 Neonatal 2-5 tskg beteg részére: 10 db.
15: 1/4-1/4 Infant 5-10 tskg beteg részére: 120 db.
16: 1/4-1/4 Infant ECMO bicompatibilis bevonattal rendelkező 5-16 tskg beteg részére: 4 db.
17: 1/4-3/8 Pediatric I. 10-25 tskg beteg részére: 50 db.
18: 3/4-3/8 Pediatric ECMO bicompatibilis bevonattal rendelkező 16-45 tskg beteg részére: 6 db.
19: 3/8-3/8 Pediatric II. 25-45 tskg beteg részére: 20 db.
20: 3/8-1/2 Adult 45 tskg - fölötti beteg részére: 10 db.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre.

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

Késedelmes szállítás esetén késedelmi kötbér, nem a megajánlott termék, illetve minőséghibás termék
szállítása esetén hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A kihelyezett áruraktárból felhasznált termékek összesítése után havonta kiállított számla ellenében, banki
átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő, az ajánlattevő részéről megajánlott fizetési határidőn belül. Figyelemmel
a Kbt. 305. §-ára. Előleg nem fizethető. Az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII Tv. 36/A. § alapján kifizetés
csak akkor történhet,ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az APEH köztartozás mentes adózói
adatbázisában szerepel.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő ajánlattevők esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk
teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
A közös ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők által kötött megállapodást, amely tartalmazza az
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű
nyilatkozatot és a közös képviselő meghatalmazását.

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. § szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója vagy c) pont szerinti erőforrás szervezet - amennyiben alkalmasságát
azzal kívánja igazolni - csatolja:
a) a Kbt. 66. § (1) a) alapján az ajánlattétel napját megelőző, fizetőképességet igazoló, valamennyi számlára
vonatkozóan összes számlát vezető pénzintézeteitől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
bankszámlaszámok, bankszámláját mióta vezeti, a nyilatkozat kiadási dátumát megelőző 12 hónap során volt-
e 60 napot meghaladó fizetési késedelme, számláján volt-e a nyilatkozat kiadási dátumát megelőző 12 hónap
során sorban állás, ha igen utoljára mikor.
b) Utolsó 2 lezárt évekre (2008, 2009.) vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóját (a kiegészítő
melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint
könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) a Kbt. 66. § (1) bek. b) pontjában foglaltaknak megfelelően.
c) a Kbt. 66.§ (1) c) pontja szerint a 2009. év teljes-, és közbeszerzés tárgyának (oxigenátor és csőkészlet)
nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlatkérő az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra azonos pénzügyi, gazdasági alkalmassági igazolási
feltételeket ír elő.
Ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója vagy c) pont szerinti erőforrás szervezet -
amennyiben alkalmasságát azzal kívánja igazolni - a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
a) bármely pénzintézettől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a nyilatkozat kiállítási dátumát
megelőző 12 hónapban 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, vagy a bankszámláján 60 napot
meghaladó sorban állás mutatkozott.
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b) becsatolt számviteli törvény szerinti beszámolói közül bármelyik mérleg szerinti eredménye negatív, vagy a
könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el azt.
c) nem rendelkezik a 2009. évben évi nettó 65 000 000 HUF-ot elérő teljes forgalommal vagy évi nettó 10 000
000 HUF-ot elérő közbeszerzés tárgyára (oxigenátor és csőkészlet) vonatkozó forgalommal.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója vagy c) pont szerinti erőforrás szervezet -
amennyiben alkalmasságát azzal kívánja igazolni - csatolja:
a) a Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján oxigenátorok tekintetében a 93/42/EC irányelv és/vagy 4/2009.
(III.17.) EüM rendeletben előírt, vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi tanúsítványának másolatát.
b) Ajánlattevő nyújtson be 1 db termékmintát minden egyes megajánlott oxigenátorból (mind a felnőtt, mind
a gyerek), mely tartalmazza a termékre vonatkozó kódszámot, a megajánlott rész számát az egyértelmű
beazonosítás érdekében. A benyújtott mintapéldánynak 100 %-ban meg kell egyeznie azzal a termékkel, amivel
pályázni kívánnak (tehát minőségben és minden más szempontból egyeznie kell), és sterilnek kell lennie, hogy
ki lehessen betegen próbálni. Ajánlatkérő termékminta benyújtását csak az oxigenátorra kéri, Ajánlattevőknek a
csőkészletből nem kell mintapéldányt benyújtaniuk. A termékminták csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő
nevét, valamint a rész számát. (Kbt. 67. § (1) d).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója vagy c) pont szerinti erőforrás szervezet -
amennyiben alkalmasságát azzal kívánja igazolni - együttesen rendelkezzen:
a) a megajánlott termékek vonatkozásában a Kbt. 67.§ (1) bek. e) pontja alapján tanúsító szervezettől származó
érvényes 93/42/EEC irányelvnek vagy a 4/2009.(III.17.) EüM rendeletnek megfelelő érvényes minőség
megfelelőségi tanúsítvánnyal.
b) a megajánlott termék feleljen meg az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek.
Tekintettel arra, hogy a dokumentációban található részletes termékleírások teljes terjedelmükben nem
jeleníthetők meg a jelen felhívásban, a dokumentáció térítésmentesen megtekinthető az I.1. pontban megjelölt
kapcsolattartási ponton történt előzetes időpont egyeztetést követően.
Amennyiben ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasságát a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti szervezet
bevonásával kívánja igazolni, akkor e szervezet alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel vonatkozásában
az ajánlattevőre előírtakkal azonos módon köteles igazolni.

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
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IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

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

GOKI 16/2010.

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 28.1.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 120 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció ellenértéke: 120 000 HUF + 25 % ÁFA, azaz összesen
150 000 HUF készpénzben történő befizetése, vagy átutalása a Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú számlájára. A számla
átvehető az átutalást igazoló hiteles banki igazolás bemutatása ellenében a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának pénztárában (MAGYARORSZÁG, 1096 Budapest, Haller u.
29.) munkanapokon 10:00-13:00-ig, kivétel az ajánlattétel napja, amikor 11:00-ig.
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán az átutalást
igazoló számla és a hiteles banki igazolás bemutatásával átvehető, munkanapokon 9:00-14:00 óra között,
kivéve az ajánlat beadásának napját, amikor is 9:00-11:00 óra között, figyelemmel a Kbt. 54. § (8) bekezdésére.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
28.1.2011 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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 40 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.1.2011 - 11:00
Hely
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerintiek.

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

Nem

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

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 25.2.2011 (11:00), szerződéskötés tervezett időpontja: 7.3.2011
(11:00). Eredményhirdetés és szerződéskötés helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció Ajánlatkérőtől történő megvásárlása, amely át nem
ruházható, közzé nem tehető. Közös ajánlattétel esetén elég 1 dokumentáció megvásárlása. Az ajánlattétel
érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
3) Ajánlatkérő az eljárásban - összhangban a Kbt. 83. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben biztosítja.
4) A Kbt. 91. § (2) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során (Kbt. 81. § (4) bekezdés) a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte.
5) Ajánlattevőnek az ajánlatot egy eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, az ajánlati felhívásban,
illetőleg az ajánlati dokumentációban, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk
figyelembevételével. Az ajánlat elkészítésének formai előírásait a dokumentáció tartalmazza, valamint
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70/A §-ban foglalt formai követelmények betartására.
6) Nem magyar nyelvű igazolások, nyilatkozatok esetében ajánlattevő csatolja ezen iratok egyszerű fordítását,
valamint csatolja büntetőjogi felelősségi nyilatkozatát arról, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredetiben
foglaltakkal. A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek / 10 % feletti alvállalkozóknak / a Kbt. 4. § 3/
D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk
arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az
igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani a Kbt. 63. § (2) bekezdése szerint.
7) Ajánlatkérő a Kbt. a 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja Ajánlattevők 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.
8) A cégjegyzési jogosultság, a bankszámlaszámok és a többségi befolyás ellenőrzése céljából az ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás
szervezet csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának
másolati példányát.
9) 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,
továbbá a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
10) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát.
11) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 63. § (3), 70. § (2) szerinti nyilatkozatát.
12) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
és az erőforrás szervezet csatolja dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat az ott megjelölt
tartalommal hiánymentesen kitöltve és cégszerűen aláírva.
13) A Kbt. 20. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani.
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14) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát forgalmi jogosultságára, amennyiben nem ő az eszköz gyártója. A
forgalmazási jogosultság igazolására csatolja a felhatalmazást adó cég megfelelő tartalmú nyilatkozatát magyar
nyelven vagy magyar fordításban. A nyilatkozatban kérjük feltűntetni a forgalmazási jogosultság időtartamát is.
15) A közös ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok
irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak
tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti
megosztását is fel kell tüntetni.
16) Ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlatkérő által megadott rajz alapján a saját csőkészletére vonatkozó rajzát.
17) Csőkészlet vonatkozásában ajánlattevő vegyék figyelembe ajánlatuk megtételénél, hogy az első szállítás
időpontja a szerződéskötést követő 6-8 hétnél később nem lehet.
18) Ajánlattevők csatolják a dokumentáció műszaki leírásában részletezett adatokat tartalmazó magyar vagy
angol nyelvű termékleírásukat.
19) 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.
20) Nem hiánypótolható az ajánlat azon része, melyben - az ajánlatkérő által megadott táblázatokban az
ajánlattevők által megadott termékekre vonatkozóan - a táblázat valamennyi oszlopa nincs kitöltve, illetve a kért
paraméter nem található meg az ajánlat termékleírásában sem, tekintettel a Kbt. 83.§ (6) pontjára.
21) A megkötésre kerülő szerződés időtartama 12 hónap azzal, hogy amennyiben a 12 hónap alatt az OEP
eredményes tendert folytat le a jelen közbeszerzés tárgyára, a szerződés az OEP tender első részszállításáig
marad érvényben, majd külön intézkedés nélkül megszűnik.
22) Ajánlattevő nem adhat magasabb egységárat, mint az azonos soron a legutóbbi OEP tender nyertes ár volt,
mivel az OEP ezen összeghatárig finanszírozza a jelen beszerzést.
23) Tekintettel arra, hogy a dokumentációban található részletes termékleírások teljes terjedelmükben nem
jeleníthetők meg a jelen felhívásban, a dokumentáció térítésmentesen megtekinthető az I.1. pontban megjelölt
kapcsolattartási ponton történt előzetes időpont egyeztetést követően.
24) Az ajánlattevők által megajánlott oxigenátor legyen kompatibilis a csőkészlethez, a csőkészlet legyen
kompatibilis valamennyi oxigenátorhoz.
25) Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő által felhasznált termékminta az 1/2002. (I. 11.) EüM
rendelet 2. § szerint veszélyes hulladéknak minősül, melynek ártalmatlanításáról Ajánlatkérő gondoskodik, így a
termékminták megőrzésére nincs mód.
26) Ajánlattevő csatoljon a megajánlott termékére vonatkozóan felhasználói referenciaigazolást egyszerű
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. A
nyilatkozatban szerepeljen a felhasznált termék mennyisége, és az ajánlat benyújtását megelőző 24 hónapból
egészségügyi intézmény(ek)től származó, a megajánlott termékkel azonos, vagy azzal egyenértékű, részenként
a kért mennyiség legalább 80 %-át elérő darabszámú eszköz felhasználásáról szóljon.
27) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb
ajánlat szempontja szerint bírálja el. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
A fizetési határidő részszempontnál az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az ajánlatkérő a
dokumentációban előírtak szerint.
Az elbírálás a következő részszempontok alapján történik: az ajánlati árnál, illetve azoknál a szakmai bírálati
szempontoknál, ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb, az alábbi képlettel számol Ajánlatkérő:



HL/S S242
14/12/2010
369947-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/10

14/12/2010 S242
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/10

P = (Pmin / Pa) x 10 x súlyszám.
Ahol: P: a kapott pontszám.
Pmin: a legalacsonyabb érték.
Pa: az adott pályázó által ajánlott érték.
Azoknál a szakmai bírálati szempontoknál, ahol a magasabb érték a kedvezőbb:
P = (Pa / Pmax) x 10 x súlyszám.
Ahol: P: a számított pontszám.
Pa: az adott pályázó által kapott pontok száma.
Pmax: az adható pontszám maximuma.
Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10-ig.
Bírálati szempontok - súlyszám.
1) Ajánlati ár (Ft) súlyszám: 100
2) Fizetési határidő (nap) súlyszám: 3
3) Műszaki szempontok súlyszám:
1-6 tételsorokhoz nem bírál Ajánlatkérő műszaki szempontokat.
7-13 tételsorok: Újszülött-csecsemő gyermek oxigenátorok:
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static primiting volume): ml-ben megadva, előny az alacsonyabb érték.
Súlyszám: 10,
— Előírt perctérfogat (recommended blood flow range) megadott membránfelületnél: l / min-ben megadva,
előny a magasabb érték. Súlyszám: 10,
— Hőcserélő teljesítménye (heat exchanger performance factor): η-ben megadva, előny a magasabb érték.
Súlyszám: 10 Minimum érték: η = 0,4,
— Hőcserélő felszíne: m2-ben megadva előny az alacsonyabb érték. Súlyszám: 10,
— O2 transzfer: ml / min-ben megadva, előny a magasabb érték. Súlyszám: 10,
— CO2 transzfer: ml / min-ben megadva, előny a magasabb érték. Súlyszám: 10,
— Az oxigenátor műtét előtti felkészítése igényel CO2 átmosást? Igen - Nem (Igen: 1 pont, Nem: 10 pont)
Súlyszám: 10.
14-20 tételsorokhoz nem bírál Ajánlatkérő műszaki szempontokat.
28) Az EFI keret (gyerek és felnőtt termékekre együtt): bruttó 82 062 000 HUF, azaz nettó: 65 649 600 HUF.

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. § (2) bekezdés
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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Tel.  +36 13367777
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
11.12.2010


