
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
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Egészségügy
Egészségügy
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
Az Intézet gyermekosztályának hemodinamikai és angiokardiográfiás
anyagszükségletének biztosítása – 2011.
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
1096 Budapest, Haller u. 29.
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
Adásvételi szerződés - az Intézet gyermekosztályának hemodinamikai és
angiokardiográfiás anyagszükségletének 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)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

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)
29 részben, a „B” mellékletben megjelölt darabszámok szerint.
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)
Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás,
s végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki
a Szállító terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított
árucikkek bruttó értékének figyelembevételével napi ½ ezrelék, legfeljebb azonban
az érintett áru-érték 6 %-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30%-a
nagyságú minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő
által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen
gyakorolni.
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, a teljesítéstől 15 napon belül banki átutalással egyenlíti ki
ajánlatkérő, de ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési határidőre is tehet ajánlatot.
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 nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
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? (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 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.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja:
a) a Kbt. 66. § (1) a) alapján fizetőképességet igazoló, valamennyi számlára
vonatkozóan összes számlát vezető pénzintézeteitől származó nyilatkozatot az
alábbi tartalommal
- bankszámlaszámok
- bankszámláját mióta vezeti
- a felhívás feladásától visszaszámított 12 hónap során volt-e 60 napot meghaladó
fizetési késedelme
- felhívás feladásától visszaszámított 12 hónap során volt-e a a számláján sorban
állás.
b) Utolsó kettő lezárt 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) a Kbt. 66. § (1)
bek. b) pontjában foglaltaknak megfelelően.



c) a Kbt. 66.§ (1) c) pontja szerint a 2009 és 2010 évek teljes-, és közbeszerzés
tárgyának (hemodinamikai és angiokardiográfiás anyag) nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés b) szerinti szervezet a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, ha.
a) bármely pénzintézettől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a
felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban:
kettőnél többször 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, vagy
bankszámláján több mint két alkalommal sorban állás mutatkozott.
b) a becsatolt számviteli törvény szerinti beszámolói közül bármelyik mérleg szerinti
eredménye negatív, vagy a könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el azt.
c) az utolsó kettő lezárt évek bármelyikében évi nettó 100 M Ft-ot elérő teljes
árbevétellel vagy évi nettó 20 M Ft-ot elérő közbeszerzés tárgyára (hemodinamikai
és angiokardiográfiás anyag) vonatkozó árbevétellel.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek ajánlattevő és a Kbt. 71.
§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a fenti a)-b) pontok tekintetében
külön-külön, a c) pont szerinti alkalmassági követelménynek ajánlattevő és a Kbt.
71.§(1) b) - d) pontjában szereplő szervezet együttesen kell hogy megfeleljen.
Az alkalmassági feltételek igazolásánál figyelemmel kell lenni a Kbt. 4.§3/E pontban
meghatározottakra
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés szerinti alvállalkozója csatolja:
a) magyarnyelvű termékleírását, valamint minden megajánlott termékről 3 db
mintapéldányát melyből megállapítható a termék műszaki megfelelősége, feltüntetve
a termék pontos típusát, kódszámát a Kbt. 67. § (1) d) szerint; (Tekintettel arra,
hogy a teljes műszaki paraméter tartalmat a jelen felhívásban ajánlatkérő nem
tudja közzétenni, a dokumentáció térítésmentesen megtekinthető az I.1. pontban
megadott címen, előzetes időpontegyeztetést követően.)
b) a Kbt. 67. § (1) e) pontja szerinti a megajánlott termékekre vonatkozó
tanúsítványokat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
ajánlattevő, a Kbt. 71. §(1) bekezdés szerinti alvállalkozója együttesen
rendelkezzen:
a) A megajánlott termék(ek) olyan magyarnyelvű leírásával, mely tartalmazza a
termékkódot, valamint minden dokumentációban feltüntetett műszaki adatot, továbbá
a megajánlott termék(ek)ről kódszámmal és a megajánlott tétel számával ellátott
minta példánnyal, kipróbálás céljából.
b) a megajánlott termékek vonatkozásában tanúsító szervezettől származó
érvényes 93/42/EC irányelvnek vagy a 4/2009.(III.17.) EüM rendeletnek megfelelő
minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal.
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) 10
Fizetési határidő (nap) 3
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-21/2010.
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: 2011/01/26 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlati dokumentáció ellenértéke: 60.000 Ft + 25% áfa, azaz összesen
75.000 Ft 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 (1096 Budapest,
Haller u. 29.) munkanapokon 10:00-13:00-ig, kivétel az ajánlattételi határidő
lejártának 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) bek
zdésére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/01/26 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/26 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságának tárgyalója
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80 § (2) bekezdése 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:
Ajánlatkérő eredményhirdetést a Kbt. 250. §. (3) bekezdés h) pontja alapján nem
tart. Ajánlatkérő az összegezést 2011. február 22-én küldi meg ajánlattevők részére.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. március 07.
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 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 ajánlattételi határidő
lejártának napját, amikor is 9:00-11:00 óra között, figyelemmel a Kbt. 54. § (8)
bekezdésére.
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:
- Az ajánlati ár részszempontnál: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlai ár
tartalmű elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb
tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra; 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,
- A fizetési határidő részsempontnál az abszolút értékelés módszerét alkalmazza
ajánlatkérő a dokumentációban előírtak szerint.
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) Szerződéskötés helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója.
2) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát forgalmazási jogosultságára, amennyiben nem
ő az eszköz gyártója.
3) Nem magyar nyelvű igazolások, nyilatkozatok esetében Ajánlattevő csatolja
magyarnyelvű fordítását. Ajánlatkérő elfogadja ezen iratok egyszerű fordítását is, de
ebben az esetben ajánlattevőnek csatolnia kell büntetőjogi felelősségi nyilatkozatát
arról, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredetiben foglaltakkal. Az ajánlatba
csatolandó prospektus magyar vagy angol nyelvű is lehet. Amennyiben a prospektus
szolgál a termék III.2.3.a) pont szerint leírására, csatolni kell a vonatkozó részek
magyar nyelvű fordítását.
4) Ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg,
vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés szerint jár el.
5) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által szállított termék vagy járulékos
szolgáltatás(ok) tekintetében vállalt jótállási feltételek részletes ismertetését
6) Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § szerint biztosít.
7) 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 cégkivonatát.



8) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet csatolja az ajánlatot aláíró
személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
9) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló
nyilatkozatát.
10) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 63. § (3) szerinti nyilatkozatát.
11) Ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Az ajánlatot 1 eredeti és 2
másolati példányban kell benyújtani.
12) A Kbt. 20. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell
benyújtani.
13) Ajánlattevő csatoljon valamennyi megajánlott részre (annak bármely
sorára/termékére) vonatkozóan felhasználói referencia igazolást, 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, mely
legalább egy – bármely – naptári évben legalább eléri a jelen közbeszerzési
eljárásban beszerezni kívánt termékek mennyiségének vagy megajánlott értékének
80 %-át. A referencia igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a felhívás sorszámozása
szerint mely részre vonatkozik. Amennyiben ezt az adatot a referencia igazolás
nem tartalmazza, kérjük külön nyilatkozat benyújtását arra vonatkozóan, hogy mely
referenciaigazolás, illetve annak mely sora mely részre vonatkozik.
A felhasználói referenciára vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adjuk:
A felhasználói referencia igazolásban a felhasználó arról nyilatkozik, hogy az adott
termék mindenben megfelel a felhasználó által támasztott követelményeknek és az
adott termék rendeltetésszerű használatra alkalmas.
Ez abban különbözik a szállítási referenciától, hogy
- a termék felhasználásáról (a használat során tapasztaltak minősítéséről) szól, és
nem csupán a leszállításáról
- mivel a termékre vonatkozik, nem a szállítót minősíti.
Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik szállítási referenciával, az megfelelő,
ha tartalmazza a termék minősítését.
A felhasználói referenciákat 1 (bármely) év időtartam vonatkozásában összesen
a jelen közbeszerzési eljárásban beszerezni kívánt termékek 80 %-át elérő
mennyiségre vonatkozó felhasználásról kell benyújtani
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/01/05 (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 Angiográfiás tű
1) A rész meghatározása
Angiográfiás tű
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141210-5
További
tárgyak:

33141200-2

3) Mennyiség vagy érték
1. rész: vékonyfalú, 4 cm hosszú punkciós tű - 150 db;
2. rész: vékonyfalú, 2.5 cm hosszú punkciós tű - 200 db;
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
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 Katéter - bevezető készletek
1) A rész meghatározása
Katéter - bevezető készletek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
3. rész: 4-5 F méretű készlet - 500 db
4. rész: speciális hosszú sheath, méretek: 10F, 11F, 12F, 14F, Mennyiség 50 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Diagnosztikus szívkatéterek
1) A rész meghatározása
Diagnosztikus szívkatéterek (Szükséges méretek: - 4-5-6-7 F, - 65-80-100/110/120
cm)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
5. rész
Pigtail típusú katéter 4 F / 80 cm, 4 F / 110 cm egyenes (min. 6 oldalnyílás), 4 F /
110 cm hajlított (min. 6 oldalnyílás), 5 F / 65 cm, 5 F / 80 cm - 90 db;



5 F / 110 cm egyenes (min. 6 oldalnyílás), 5 F / 110 cm hajlított (min. 6 oldalnyílás) -
40 db;
6. rész
Judkins típusú coronarográfiás katéterek, 4 F / JR 2.5 max. 85 cm hosszú - 150 db;
7. rész
Multipurpose típusú katéterek 4 F / 65 cm - 20 db, 4 F / 80 cm - 30 db, 5 F / 100 cm
- 100 db
8. rész
NIH típusú katéterek. 4 F / 65 cm - 80 db, 5 F / 65 cm - 80 db, 5 F / 80 cm 200 db, 5
F / 100 cm - 100db
9. rész
Berman típusú, 50 cm hosszú, csak oldalnyílású angiográfiás katéter és guidewire 4
F - 60 db
10. rész
Berman típusú, 80 cm hosszú, csak oldalnyílású angiográfiás katéter, 5 F - 120 db
11. rész
Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, csak végnyílású katéter, 5 F (110 cm) - 25
db, 4 F - 30 db
12. rész
MULTI-TRACK katéter 4 F (80 cm) - 10 db, 4 F (100 cm) – 10 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Vezetődrótok
1) A rész meghatározása
Vezetődrótok
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
13. rész
Atrombogén, műanyag - lehetőleg teflon - bevonattal ellátott egyik végén 3 mm
sugarú "J" végű, másik végén egyenes soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszós
felületű 150 cm hosszú guidewire. 0,025 inch - 50 db, 0,032 inch - 30 db, 0,035 inch
- 50 db
14. rész



Atrombogén, műanyag - lehetőleg teflon - bevonattal ellátott egyenes, soft-tip-el és
fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire. 0,018 inch - 10 db,
0,021 inch - 10 db, 0,025 inch - 100 db, 0,032 inch - 40 db, 0,035 inch - 50 db
15. rész
Atrombogén, "hydrophil" bevonattal ellátott hajlított végű, és fix core-al rendelkező,
csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire. 0,025 inch - 70db, 0,032 inch - 50 db,
0,035 inch - 50 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Coronarographias fecskendő
1) A rész meghatározása
Coronarographias fecskendő
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
16.rész
10-12 ml kapacitású, biztonsági reservoirral rendelkező, gumigyűrűvel ellátott,
fix male luer végű, rotating adapterrel ellátott /lehetőleg finger grip - típusú/,
kontrasztanyag fecskendő - 40 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6
meghatározás Intervenciós ballon katéterek
1) A rész meghatározása
Intervenciós ballon katéterek



2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
17. rész
Újszülött, csecsemő, kisded veleszületett obstruktív szív-, és nagyér elváltozásainak
kezelésére használatos ballon katéter - 100 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7
meghatározás Intervenciós ballon katéterek
1) A rész meghatározása
Intervencióhoz használatos vezetődrótok
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
18. rész
Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/extra stiff
típusú, lehetőleg nitrinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0,018 inch-től - 0,035 inch-ig
terjedő átmérőjű 260-300 cm hosszúságú, egyenes végű csere guidewire, melynek
valamennyi átmérőben flexibilis tip-je 3 cm 0,018 inch ,0,025 inch, 0,032 inch, 0,035
inch - összesen 150 db
19.rész
Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/extra stiff típusú,
lehetőleg nitrinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0,025 inch-től - 0,035 inch-ig terjedő
átmérőjű 260-300 cm hosszúságú, "J" végű csere guidewire, melynek valamennyi
átmérőben flexibilis tip-je 3-6 cm között változik 0,025 inch, 0,032 inch, 0,035 inch -
összesen 100 db
20.rész
Stent implantatióra alkalmas, extra keménységű csere guidewire - 20 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12



VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8
meghatározás Snare eszköz
1) A rész meghatározása
Snare eszköz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
21.rész
5 F vagy ennél kisebb, 100 cm vagy annál hosszabb eszköz - 20 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 9
meghatározás Leválasztható - visszahúzható occlusiós spirál
1) A rész meghatározása
Leválasztható - visszahúzható occlusiós spirál
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
22.rész
felületaktív bevonat, acél spirálszerkezet, csavarmenetes vagy hasonló technikai
megoldású biztonsági spirálleoldás, jó sugárfogó képesség.30 db
23. rész



A spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet
bejuttató szett: 0.038 inch, 80-120 cm hosszú
Mennyiség: 80 cm-es 15 db
110 - 120 cm-es 15 db
24. rész
az introducer set-hez illeszkedő, 5F-6F, kizárólag végnyílású, non-tapered,
speciális nagy bel-lumenű min. 0.041 inch belső átmérő, hajlított katétervégű, ún.
multipurpose görbületű katéter.
40 db
Hossza: 70 - 80 cm
5 F
6 F
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10
meghatározás Retriever - idegentest-fogó
1) A rész meghatározása
Retriever - idegentest-fogó
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
25.rész Retriever-idegentest-fogó 60-120 cm - 5 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 11
meghatározás Ballon septostomiás katéterek



1) A rész meghatározása
Ballon septostomiás katéterek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
26.rész
4-5 F méretű, pitvari ballonseptostomiára alkalmas, vég- vagy oldalnyílás nélküli
katéter - 30 db
27.rész
Pitvari ballonseptostomiára lalkalmas, kívülről irányítható, 50-60 cm hosszú, max. 6
F sheath- be jól bevezethető, kellően sugárfogó biztonságosan nyitható és zárható
ún. "blade" septostomias katéter,
Méret: 4 F, 5 F - 5 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 12
meghatározás Speciális stent szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
1) A rész meghatározása
Speciális stent szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141200-2
További
tárgyak:

33141210-5

3) Mennyiség vagy érték
28.rész
Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez - 20 db
29.rész
Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez – 20 db
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY



Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


