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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62956-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök
2017/S 035-062956

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon:  +36 12157240
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu 
Fax:  +36 12157240
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kardio.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334,
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére,
kihelyezett áruraktár létesítésével.
Hivatkozási szám: GOKI- 1/2017

II.1.2) Fő CPV-kód
33140000

mailto:tothne.ildiko@kardio.hu
http://www.kardio.hu
http://www.kardio.hu
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére,
kihelyezett áruraktár létesítésével.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek.
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le,
— Soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
— A szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.
Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról,
valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer
üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Seldinger tű
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Seldinger tű
rozsdamentes acélból készült, két síkban köszörült, vékonyfalú
6,5-7,5 cm hosszú, 19 Gauge
0,038" méretű vezetődrót befogadására alkalmas
conuson jelölve a tű metszésiránya
hegykiképzés: teljesen sima, lépcsőmentes, a vezetődrótra simuló tűheggyel
luer végű, pajzs nélküli
1400 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Több hossz-típus (a hossz-típusok darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb
érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sheath (femorális punkcióhoz)
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sheath (femorális punkcióhoz)
4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F
egyszerhasználatos
hidrofil bevonattal ellátott
dilatatorral, 0 025", 0 035" vagy 0,038" méretű rövid guidewire-el
hossz >= 10cm
teljes hosszában kink – resistant
oldalággal és azon csappal ellátott
hemostatikus szeleppel rendelkező
20-30 cm hosszúságban is elérhető
1300 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Több hossz-típus (a hossz-típusok darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb
érték) / Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sheath (radiális punkcióhoz)
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sheath (radiális punkcióhoz)
4F, 5F, 6F
egyszerhasználatos
dilatatorral, 20 vagy 22G tűvel és választhatóan 0,018", 0 021" vagy 0,025" méretű rövid guidewire-el
hossz >= 7cm
oldalággal és azon csappal ellátott
hemostatikus szeleppel rendelkező
teljes hosszában hidrofil bevonatú változat is elérhető
>=20 cm hosszúságban is elérhető
5600 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: Több hossz-típus (a hossz-típusok darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb
érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sheath (biopsziához)
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sheath (biopsziához)
7F
42-45 és 95-98 cm-es hosszúságban elérhető
egyenes és „multipurpose” végkialakítású változata is van
dilatátorral vagy 7F multipurpose katéterrel együtt szállítva
40 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 6 F méretben is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sheath (strukturális intervenciókhoz)
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sheath (strukturális intervenciókhoz)
12F, 14F, 16F, 18F
egyszerhasználatos
oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező
25-35 cm hosszú
62 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb hossz méretválaszték (az elérhető hossz méretek darabszámát kérjük
megadni, előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)
összecsukott állapotban 12-15F (külső átmérő), teljesen kinyitva 18-19F (belső átmérő)
egyszerhasználatos
oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező
20-40 cm hosszú
6 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb méretválaszték (az elérhető méretek darabszámát kérjük megadni, előny a
több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Visszacsukható változatban is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez
5F, 6F, 7F
a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő
nagy flow kapacitású, belső átmérő >=0,045" (5F)
nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
atraumatikus soft tippel ellátott
kívül-belül thrombo-resistens felületű
"kink-resistant", fémfonat-merevítésű
egyszerhasználatos
100-110 cm hosszúságú
>120 cm hosszúságban is elérhető (pigtail)
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított),
IMA, Multipurpose (MP I, II), NIH, speciális radiális/brachiális görbületek (legalább 3 féle)
400 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérő értékét kérjük
megadni inch-ben 5 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (5F-nél) (előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez
4F, 5F
a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő
nagy flow kapacitású, belső átmérő >0,041" (4F)
nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
atraumatikus soft tippel ellátott
kívül-belül thrombo-resistens felületű
"kink-resistant", fémfonat-merevítésű
egyszerhasználatos
100-110 cm hosszúságú
típusok: radiális/brachiális görbületek (legalább 2 féle TIG görbület, IKARI), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy
FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose
7000 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérő értékét kérjük
megadni inch-ben 5 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (5F-nél) (előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Bioptom katéterek
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bioptom katéterek
6F kompatibilis
50-60 cm és 100-110 cm hosszúságban is elérhető (transjugularis, transfemoralis)
a bioptomnál 5-6 cm-rel rövidebb sheath, mely külön is rendelhető
min. 2,45 mm3 szövetminta vételére alkalmas
200 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 7F kompatibilis is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vezetődrótok
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetődrótok
atrombogén felszínű
műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott
egyik végén 3 mm sugarú "J" végű
másik végén egyenes, soft tippel
150-180 és 260cm-es hosszban is elérhető
0,035" átmérőjű
350 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többféle vég-kialakítás (az elérhető vég-kialakítások darabszámát kérjük megadni,
előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vezetődrótok hidrofil bevonattal
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetődrótok hidrofil bevonattal
atrombogén felszínű
hidrofil bevonattal ellátott
450-ban hajlított tip és egyenes vég is elérhető
120-150-180-260 és 300 cm-es hosszban is elérhető
0,018”, 0,025", 0,032", 0,035" és 0,038" átmérőben is rendelhető
300 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többféle vég-kialakítás (az elérhető vég-kialakítások darabszámát kérjük megadni,
előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Amplatz „super stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Amplatz "super stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
atrombogén felszínű
egyik végén 3mm sugarú "J" végű
7cm hosszú lágy disztális rész
260cm-es hossz
0,035" átmérőjű
250 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Lunderquist „extra stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lunderquist "extra stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
atrombogén felszínű
egyik végén 7mm sugarú "J" végű
15cm fokozatosan csökkenő keménység, 4cm hosszú lágy disztális rész
260cm-es hossz
0,035" átmérőjű
10 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Összekötők
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összekötők
nagynyomású (min. 900 psi)
nagy flow kapacitású
egyik végén luer végű, másik végén rotating adapterrel ellátott
átlátszó összekötő line
70-80cm-es és 90-100cm-es hosszban is elérhető
10 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb nyomást bír (PSI) (PSI-ben kérjük megadni
mekkora nyomást bír, előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:



HL/S S35
18/02/2017
62956-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 16 / 76

18/02/2017 S35
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

16 / 76

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Coronarográfiás fecskendő
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Coronarográfiás fecskendő
10-12 ml kapacitású
biztonsági reservoirral rendelkező
gumigyűrűvel ellátott
male luer végű
rotating adapterrel ellátott
finger grip-típusú
kontrasztanyag fecskendő
230 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minél nagyobb nyomásállóság (a nyomásállóságot kérjük megadni PSI-ben, előny a
több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Radialis komprimáló eszköz
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Radialis komprimáló eszköz
szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követő komprimáláshoz
felépítése lehetővé teszi a szúrás helyének vizuális kontrollját
precíz, kontrollálható erősségű kompressziót biztosít
4600 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Két méretben elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására
a punkciós nyílás zárása sebészeti, nem felszívódó varrófonallal
gyorsvágó mechanizmus
1 eszközzel 6-8.5F, 2 varrattal akár 24F legyen zárható
80 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Guiding katéterek I.
Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Guiding katéterek I.
6F, 7F, 8F
belső átmérő:6F >=0,070"; 7F >=0,081"; 8F >=0,091"
atraumatikus soft tip, végén sugárfogó markerrel
nagy back-up kontroll
kettős drót-fonat merevítés
PTFE belső bevonat
hossz 100cm
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy
BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS), Art (3,5-4,5)
a JL, JR, Extra back-up görbületek oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhetők
1140 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (6F-nél) (előny a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérőt kérjük megadni
inchben, 6 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Guiding katéterek II.
Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Guiding katéterek II.
5F, 6F, 7F, 8F
belső átmérő: 5F >=0,058"; 6F >=0,070"; 7F >=0,081"
atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel
nagy back-up kontroll
drót-fonat merevítés
PTFE belső bevonat
hossz 100cm
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy
BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS)
valamennyi forma oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhető
lehetőség egyéni végkialakítások megvalósítására
1100 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (6F-nél) (előny a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérőt kérjük megadni
inchben, 6 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Guiding katéterek III.
Rész száma: 20

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Guiding katéterek III.
5F, 6F
belső átmérő: 5F >=0,058", 6F >=0,071"
atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel
nagy back-up kontroll
drót-fonat merevítés
hidrofil külső bevonat a prox. és diszt. szegmentumok kivételével
hossz 100cm
>110 cm-es, flexibilis végű változatban is elérhető (5F)
típusok: radiális görbületek (TIG), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra
back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose
140 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (6F-nél) (előny a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérőt kérjük megadni
inchben, 6 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Guide extension
Rész száma: 21

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Guide extension
mély katéter intubációt lehetővé tevő guiding meghosszabbító katéter
6F guiding katéterrel kompatibilis
>20 cm guiding rész
40 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Monorail kivitel (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (darabszámot kérünk megadni az elérhető kivitelekről, előny a több) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Belső átmérő (5 Fr-nél kérjük megadni inchben, előny a több) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Standard PCI guidewire
Rész száma: 22

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Standard PCI guidewire
0,014" átmérőjű
jó torque kontroll
merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú
a belső merev váz nem ér a drót disztális végéig
hidrofil bevonatú
sima, thromboresistens felületű
175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég
egyenes és J végű is elérhető
min. három különböző keménységű típusa van
2700 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek darabszámát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hidrofil PCI guidewire
Rész száma: 23

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil PCI guidewire
0,014" átmérőjű
jó torque kontroll
merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú
merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")
hidrofil polimer bevonatú
sima, thromboresistens felületű
175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég
egyenes és J végű is elérhető
min. három különböző keménységű típusa van
70 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Markeres változat is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek darabszámát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
CTO guidewire
Rész száma: 24

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CTO guidewire
0,014" átmérőjű, sugárfogó vég elérhető legyen >15 cm-ben is
jó torque kontroll
merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")
"tip load" <=0.6 – 12G<=, min. 3 keménységi fokozatban
sima, thromboresistens felületű
elkeskenyedő, <= 0,01" végű változatban is elérhető
175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető
>9 cm-es sugárfogó, jó formatartású, vég
egyenes és J végződéssel is elérhető
hidrofil és polymer típus is elérhető
elzáródott coronáriák megnyitására alkalmas
100 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok



HL/S S35
18/02/2017
62956-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 26 / 76

18/02/2017 S35
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

26 / 76

Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek darabszámát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mikrokatéter anterográd CTO-hoz
Rész száma: 25

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mikrokatéter anterográd CTO-hoz
OTW típusú
130 és 150 cm hosszban is elérhető
min. guiding katéter méret 5F
Distal külső/belső átmérő 0.60/0.45 mm
Hidrofil bevonat
10 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Elérhető típusok (az elérhető típusok darabszámát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Standard ballonkatéterek
Rész száma: 26

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Standard ballonkatéterek
Átmérő választék (Ø 3.0mm): semicompliant (SC) <=1,2-4,0<=mm; noncompliant (NC) <=2,0-5,0<=mm
Hossz választék (Ø 3.0mm): <=8-30<=mm (SC), legalább 6 féle
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): SC >=14 ATM; NC >=18 ATM
Tip entry profile: <= 0 017" (SC)
Crossing profile: <= 0 026" (SC)
Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2.1F (SC), <= 2.4F (SC)
Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 142 cm (SC és NC)
Típus: SC (RX, OTW), NC
1000 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (SC+NC) (előny a több) / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: 1.5mm NC átmérő elérhetősége (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb tip entry profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ballonkatéterek utódilatációhoz
Rész száma: 27

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ballonkatéterek utódilatációhoz
Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,0 – 5,0<=
Hossz választék (Ø 3.0mm): <8 – 25 <=
Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >=12 ATM
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >=20 ATM
Tip entry profile (Ø 3.0mm): < 0,018"
Shaft vastagság (Ø 3.0mm): < 2,0F, <=2.6F
Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
Típus: NC
900 db.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: <2,0 mm-es átmérőben is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Semicompliant változat elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
CTO ballonkatéterek
Rész száma: 28

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CTO ballonkatéterek
Átmérő választék (Ø 3.0mm):<=1,25 – 4,0<=
Hossz választék (Ø 3.0mm):<=10 – 30<=
Nominális nyomás (Ø 3.0mm):>= 6 ATM
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm):>= 14 ATM
Tip entry profile (Ø 3.0mm):<= 0 017"
Crossing profile (Ø 3.0mm):<= 0 026"
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Shaft vastagság (Ø 3.0mm):<= 2.0F, <= 2.5F
Shaft hosszúság (Ø 3.0mm):> 140 cm
Markerek (Ø 3.0mm):2 darab
Típus:SC (RX)
300 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb tip entry profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
„High pressure” ballonkatéterek
Rész száma: 29

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"High pressure" ballonkatéterek
Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,25 – 4,0<=
Hossz választék (Ø 3.0mm): <=10 – 20<=
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Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >= 6 ATM
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >18 ATM (2,25-4,0 átmérőnél)
Tip entry profile (Ø 3.0mm): <= 0,018"
Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2,0F, <= 2.7F
Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 140 cm
Típus: NC
150 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: <2,25 mm-es átmérőben is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a nagyobb érték) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a nagyobb érték) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Semicompliant változat elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyógyszerkibocsátó ballon
Rész száma: 30

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Gyógyszerkibocsátó ballon
Hatékony gyógyszer-hordozóanyag mátrix bevonat
3 μg/mm2 gyógyszer dózis
A megajánlott termékkel készült publikált klinikai vizsgálat megléte
Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
Hossz választék <15 – 30<=
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 12 ATM
Típus: semi-compliant vagy noncompliant
80 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Klinikai vizsgálat min. 1 éves utánkövetéssel (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vágó ballon
Rész száma: 31

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
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A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vágó ballon
mikrosebészeti ballonkatéter, éles microtome pengékkel
Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
Hossz választék <=6 – 15<=
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 8 ATM
Típus: semi-compliant vagy noncompliant
25 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Thrombus aspirációs katéter
Rész száma: 32

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
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1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Thrombus aspirációs katéter
friss thrombus eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter
6F és 7F változatban is elérhető
0,014” guidewire kompatibilis
zárható vákuum fecskendővel és filter kosárral szállítva
tip profile <= 0,03" (lesion entry profile)
crossing profile <=0,06"
100 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek számát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hosszabb shaft (előny a hosszabb azaz nagyobb érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Indeflator + Y-adapter
Rész száma: 33

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Indeflator + Y-adapter
Indeflator:
— teljesen átlátszó műanyag fecskendő rész
— 12-20 ml űrtatrtalom
— biztonsági reservoir
— 10-15 cm-es – rotating adapterrel ellátott végű – hosszabbító
— hiteles, jól látható skálájú, >=28 ATM nyomásig mérő manométer
— könnyű, gyors kezelhetőség
— pontos nyomás beállíthatóság
Y-adapter
— tökéletesen átlátszó
— belső átmérő >= 2,8mm
— egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
— 0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
— választható nyomógombos vagy csavarmenetes záródású szeleppel
— 2 ágú, 1 hemostatikus szeleppel
1800 db
A kereskedelmi ajánlatban az indeflator és az y-adapter ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Y adapterre vonatkozóan: a minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (előny a
nagyobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Indeflatorra vonatkozóan: >= 30 ATM nyomásig mérő manométer (igen/nem) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Y-adapter
Rész száma: 34

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Y-adapter
tökéletesen átlátszó
belső átmérő >= 2,8mm
egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
2 és 3 ágú (1 ill. 2 hemostatikus szeleppel) változatban is rendelhető
100 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (előny a nagyobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Torquer
Rész száma: 35

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Torquer
csavaros szerkezettel rögzíthető, mely nem ragad be
csúszásmentes illeszthetőség
0,014" guidewire-hez illeszthető
22 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 0.035" guidewire-hez is használható (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
Rész száma: 36

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
Vékonyfalú, 4 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer
végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
mennyiség 30 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
Rész száma: 37

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
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Vékonyfalú, 2.5 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer
végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
70 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális hosszú sheath
Rész száma: 38

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális hosszú sheath
Méretek: 10F, 11F, 12F, 14F
Típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
A szilikon bevonatú sheath 60-90 cm hosszban álljon rendelkezésre, egyenes, vagy un. Mullins görbülettel
rendelkezzen. A proximalis szakaszán megerősített /un. kink-resistant/, oldalággal és azon csappal ellátott,
maximális biztonságú hemostatikus szeleppel rendelkezzen.
35 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 39

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
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— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok:
1., Vég-, és oldalnyílással rendelkező, nagy flow kapacitású Pigtail típusú katéter szívüregek és nagyerek
katéterezésére, angiográfiájára, amely PSI értéke: 1200, és 0 038 inch méretű guidewire befogadására
alkalmas.
méretek:
4 F – 40 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
4 F / 80 cm
4 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/
4 F / 110 cm hajlított /min. 6 oldalnyílás/
5 F – 30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
5 F / 65 cm
5 F / 80 cm
5 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/
5 F / 110 cm hajlított (min. 6 oldalnyílás).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 40

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 2., Judkins típusú, soft tip-el ellátott, 100 cm hosszú, 0 038 inch guidewire befogadására
alkalmas, nagy flow kapacitású, coronarográfiás katéterek.
méretek:
4 F / JR 2.5 max. 85 cm hosszú
130 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 41

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
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A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 3., Multipurpose típusú, oldal-végnyílású, és soft-tip-el ellátott, 0 035-0 038 inch guidewire
befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.
270 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
méretek:
4 F / 65 cm
4 F / 80 cm
5 F / 100 cm.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 42

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 4., NIH típusú, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású
katéterek.
méretek:
4 F / 65 cm – 10 db
5 F / 65 cm – 5 db
5 F / 80 cm – 40 db
5 F / 100 cm – 200 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 43

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 5., Berman típusú, 50 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén
elhelyezkedő 0.60 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 018 inch guidewire befogadására
alkalmas angiográfiás katéter és guidewire.
méretek:
4 F – 35 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok



HL/S S35
18/02/2017
62956-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 47 / 76

18/02/2017 S35
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

47 / 76

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 44

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
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— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 6., Berman típusú, 80 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén
elhelyezkedő 0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 025 inch guidewire befogadására
alkalmas angiográfiás katéter.
méretek:
5 F – 40 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 45

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
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1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 7./ Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, csak végnyílású, a katéter végén elhelyezkedő
0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 021 inch guidewire befogadására alkalmas katéter.
méretek:
5 F (110 cm) – 10 db
4 F – 45 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 46

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:
— az előzőekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
— nagy flow kapacitású,
— nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
— atraumatikus soft-tip-el ellátott,
— kiváló torque-kontrollal bíró,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— megfelelő sugárfogó képességű,
— optimális kezelhetőségű,
— külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
— „kink-resistant” kialakítású,
— kívül-belül thrombo-resistens felületű,
— sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
— egyszerhasználatos
katéter legyen.
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt
átmérőjű és hosszméretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony
szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő
karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.
Katéter típusok: 8./ MULTI -TRACK típusú katéter,amely segítségével az angiográfia és a nyomásmérés a
vezetődröt eltávolitása és ujrapozicionálása nélkül kivitelezhető; pontos pull-back és push-up nyomásmérési
útvonal biztosítható. A katéter kiváló mozgathatóságú,nagy flow kapacitású (900 – 1000 PSI ),és max.0 035
inch guide wire befogadására legyen alkalmas.
méretek:
4 F 80 cm – 5 db
4 F 100 cm – 5 db.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vezetődrótok
Rész száma: 47

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetődrótok
1., 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.
méretek:
0,025 inch – 18 db
0,032 inch – 5 db
0,035 inch – 25db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vezetődrótok
Rész száma: 48

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetődrótok
2., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyenes, soft-tip-el és fix core-al rendelkező,
csúszós felületű 145-150 cm hosszú guidewire.
méretek:
0,018 inch – 20 db
0,021 inch – 60 db
0,025 inch – 10 db
0,032 inch – 30 db
0,035 inch – 138 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vezetődrótok
Rész száma: 49

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetődrótok
3., Atrombogén, „hydrophil” bevonattal ellátott hajlított végű, és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm
hosszú guidewire.
méretek:
0,025 inch – 10 db
0,032 inch – 20 db
0,035 inch – 10 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Coronarográfiás fecskendő
Rész száma: 50

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Coronarográfiás fecskendő
10-12 ml kapacitású, biztonsági reservoirral rendelkező, gumigyűrűvel ellátott, fix male luer végű, rotating
adapterrel ellátott / lehetőleg finger grip – típusú /, kontrasztanyag fecskendő.
5 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/
Rész száma: 51

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
80 db
Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/
Újszülött, csecsemő, kisded veleszületett obstruktiv szív- és nagyér elváltozásainak kezelésére használatos
ballon katéterek.
Általános jellemzők:
— egyszer használatos,
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszthető,
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
— optimális kezelhetőségű,
— kívül-belül thromboresistens felületkialakítású,
— egyenes végű, alacsony shaft profilú,
— coaxialis helyzetű shafttal bíró,
— kellő hajlékonyságú distális tip-el rendelkező,
— minimum 2 kellő intenzitású sugárfogó markerű,
— noncompliant ballon, amely thermoplasticus elastomer vagy fizikai
tulajdonságaiban azonos alapanyagból készült.
— További kívánalom a polymer katétertest,
— igen rövid inflációs és deflációs idő,
— biztonságos ballon deflációs karakterisztika,
— min. nyomástűrő képesség: 1,5-5 atm.
Szükséges méretek: A felfújt ballon átmérő 4-25 mm-ig terjedően 1-2 mm-ként növekvő méretben. Valamennyi
mérettartományban 2-4 cm között a ballonhossz szabadon választható legyen. A katéterhossz 70-100 cm
között.
Katétermérettől függően a bevezető guidewire mérettartománya: 0 018 inch – 0 035 inch.
80 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
Az introducer set – ballonkatéter méret viszonya 4-11F között az alábbiak szerint változzon:
4 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
6 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be
8 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be



HL/S S35
18/02/2017
62956-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 56 / 76

18/02/2017 S35
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

56 / 76

10 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
12 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
14 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
16 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
18 mm-s ballonkatéter 9F sheat-be
20 mm-s ballonkatéter 10F sheat-be
22 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
25 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
legyen bevezethető.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
Rész száma: 52

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1./ A,
Interventióhoz használatos vezetődrótok
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Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-
al bíró, teflon bevonatú, 0,025 – 0,035 inch-g terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, egyenes végű csere
guidewire, amelynek flexibilis tipje 3 cm
Méretek:
méretek: 3 cm-es flex. Tip
0 025 inch
0 032 inch
0 035 inch
120 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
Rész száma: 53

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1./ B,
Interventióhoz használatos vezetődrótok
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(Road runner )
Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al
bíró, teflon bevonatú, 0 018 inch átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, csere guidewire, amelynek flexibilis tipje
min 2, max 3 cm
Csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.
50 db
Megjegyzés: 0 018 inch esetén csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
Rész száma: 54

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
2./ Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al
bíró, teflon bevonatú, 0 025 inch-től – 0 035 inch-ig terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, „J” végű csere
guidewire, amelynek valamennyi átmérőben flexibilis tip-je 3-6 cm között változik.
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220 db, amely az alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
méretek:
0 025 inch
0 032 inch
0 035 inch.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
Rész száma: 55

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Interventióhoz használatos vezetődrótok
3./ Stent implantatióra alkalmas, extra keménységű csere guidewire.
Sugárfogó, 5 cm-es flexibilis véggel rendelkező, sima felszínű, thromboresistens felületű, kontrollal,
irányíthatósággal és alaktartással, valamint a stent behelyezéséhez szükséges különösen erős támasztékot /
„extra support”/ és biztos pozicionálhatóságot biztosító 0,035 inch átmérőjű 260-300 cm hosszú vezetődrót.
Mennyiség: 20 db.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Snare eszköz
Rész száma: 56

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Snare eszköz
18 db
4 Fr 10 mm – 5 db
5 Fr 15 mm – 11 db
6 Fr 20 mm – 2 db
6 F vagy ennél kisebb, 100 cm vagy annál hosszabb eszköz, amelynek vége kinyitott állapotban 90 fokos
szöget zárjon be a katéter hossztengelyével, legyen kívülről hajlítható, nyitható valamint zárható, és
intracardiális – intravasculáris eszközök, fragmentumok biztonságos elérésére szükség esetén eltávolítására is
alkalmas. A „lasszó” átmérője 15-30 mm között legalább 2 méretben álljon rendelkezésre.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál
Rész száma: 57

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál
Általános jellemzők:
— felületaktív bevonat
— acél spirálszerkezet
— csavarmenetes vagy hasonló technikai megoldású biztonsági spirálleoldás
— jó sugárfogó képesség.
30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
Méret átmérő: 5 – 8 mm Menetek száma: 3 – 5
Típusok:
5 mm – 3 menettel
5 mm – 4 menettel
5 mm – 5 menettel
6,5 mm – 3 menettel
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6,5 mm – 4 menettel
6,5 mm – 5 menettel
8 mm – 3 menettel
8 mm – 4 menettel
8 mm – 5 menettel
A spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet, mely az alábbi részekből áll:
30 db, amely az fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
a./bejuttató szett:
0 038 inch, 80-120 cm hosszú
80 cm-es
110 – 120 cm-es
b./ katéter:
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.
amely a fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
Hossza: 70 – 80 cm
5 F
6 F
A kereskedelmi ajánlatban az occlusiós spirál és a bevezető drót ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Retriever-idegentest fogó
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Rész száma: 58

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Retriever-idegentest fogó
Jellemzői:
— 4 F átmérőjű vagy annál kisebb
— soft tip kialakítás
— rozsdamentes alapanyaggal és felületi védő bevonattal ellátott
— kívülről működtethető, harapófogó szerű, coil-hoz illeszthető
Hossz: 60-120 cm
Mennyiség: 5 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ballon septostomiás katéterek
Rész száma: 59

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ballon septostomiás katéterek
1./ 4-5 F méretű, pitvari ballonseptostomiára alkalmas, vég- vagy oldalnyílás nélküli, egyszeres bellumenű,
50-60 cm hosszú, max. 6 F sheat – be jól bevezethető, 2 mm /6 F/ shaft átmérőjű, nem konikus kiképzésű
ballonnal rendelkező katéter, /ún. Rashkind katéter/, melynek distalis végén minimum 1,0 mm flexibilis tip
legyen. A megerősített anyagból készült, felfújt ballon űrtartalma min. 1,5 ml, amely min. 12,0 mm ballonátmérőt
bizosít.
30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
4 F – 15 db
5 F – 15 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ballon septostomiás katéterek
Rész száma: 60

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
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A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ballon septostomiás katéterek
2./ Pitvari ballonseptostomiára alkalmas, kívülről irányítható, 50-60 cm hosszú, max. 6 F. sheath – be jól
bevezethető, kellően sugárfogó biztonságosan nyitható és zárható ún. „blade” septostomias katéter.
5 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
Méret:
4 F
5 F.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
Rész száma: 61

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
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A szett álljon:
A beültethető stentből
A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)
A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.
A Stent specifikációi:
Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása
céljából. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után
a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen,
hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti
hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).
A bejuttató ballonkatéter specifikációi:
A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely
lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatndó stent még repozionálható legyen. A külső ballon
rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy
a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében
a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti
specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.
10 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
Rész száma: 62
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez
A szett álljon:
A beültethető covered stentből
A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)
A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.
A stent specifikációi:
Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása
céljából. PTFE borítással legyen ellátva. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől
függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett
stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent
maximális átmérője az eredeti hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).
A bejuttató ballonkatéter specifikációi:
A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely
lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatndó stent még repozionálható legyen. A külső ballon
rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy
a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében
a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti
specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.
10 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének
a)-b) pontjaibanfelsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pont kivételével
bármely egyébkizáró ok fennállása ellenére Ajánlatkérő nem zárja ki a gazdasági szereplőt, amennyiben
a Közb Hata188.§(4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5)
bekezdése szerinti-jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyanintézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevőszervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve akinek a részéről a kizáró ok az
eljárássoránkövetkezett be.
Igazolási mód:
— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Alkr.) 8. § és 10-16. § szerint kell igazolnia.
A Közb Hat a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.
§(5)bekezdése szerinti – jogerős határozatát – amely kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló
gazdaságiszereplő megbízhatóságát – a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal(EEKD)egyidejűleg köteles benyújtani.
Nem szükséges igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az EU bármely tagállamában működő,
ingyeneselektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns
információhoz.Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításacsatolandó. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön
jogszabálybannevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas
nyilvántartásnak.
A kizáró okok fenn nem állását az Alkr. 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlat benyújtásakor az
Alkr.II.Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
fentikizárokok hatálya alá. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitásáratámaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részérőlaKbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fent
megjelöltkizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ha nem releváns akkor is.
A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdaságiszereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okokhatálya alá.
Nyilatkozat szükséges arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozotttőzsdén,vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha nem jegyzik, akkor a Pmtv. 3. §
r) pont ra)-rb)vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyénekbemutatásáttartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs
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a pénzmosásrólszólótörvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozónyilatkozatot szükséges csatolni.
Nyilatkozat szükséges arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképesszervezet,amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel
vagyszavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi
(cégnév,székhely),továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkc)
alpontjábanhivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;
Az ajánlati felhívás közzétételét követő keltű igazolások és nyilatkozatok szükségesek. Irányadó
aHatóságvonatkozó útmutatója is.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve
választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni az
alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint.
Az Alkr. 19. § (1) b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évekre saját vagy jogelődje számviteli törvény
szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót a hatályos
jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Ha nem írja elő, csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó 3 lezárt üzleti év üzemi/üzleti
tevékenység szerinti eredményéről.
A Kbt. 69. § (11) szerint a beszámolót nem kötelező csatolni, ez esetben azt ajánlatkérő a http://www.e-
beszamolo.kim.gov.hu oldalról ellenőrzi.
Ha ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő az Alkr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon
köteles kitölteni.
Az Alkr. 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben az Alkr. 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra
is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő.

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu
http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu
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(Tájékoztatásul: a felhívás feladásának dátuma a felhívás VI.5) pontjában szereplő adat.)
Ajánlattevő a Pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdés szerint is
megfelelhet.
Irányadó a Kbt. 65. § (5) és (11) és a 69. § (1)-(7),(9)-(14). Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a
Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr.2-7. §-ában foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az utolsó 3 lezárt üzleti évre becsatolt saját vagy jogelődje számviteli
törvény szerinti beszámolói közül több, mint 1 évben üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye negatív volt.
Az Alkr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő
alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hemodinamikai és/vagy angiográfiás
eszközök értékesítéséből) származó – árbevétele nem éri el:
— a 23., 1., 4., 10., 12., 13., , 15., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 46., 48., 49., 55., 58.
részteljesítés esetén: a nettó 10 000 HUF-ot,
— a ., 20., 21., 24., 25., 28., 29., 31., 32., 2., 5., 6., 11., 17., 47., 52., 54., 56., 57., 59., 60., 62. részteljesítés
esetén: a nettó 1 000 000 HUF-ot
— a 18., 19., 22., 26., 27., ., 33., 3., 8., ., 16., 51. részteljesítés esetén: a nettó 10 000 000 HUF-ot.
7. részteljesítés esetén nettó 800 000- HUF-ot
9. részteljesítés esetén nettó 9 800 000- HUF-ot
14. részteljesítés esetén nettó 9 000- HUF-ot
30. részteljesítés esetén nettó 9 000 000- HUF-ot
45. részteljesítés esetén nettó 900 000- HUF-ot
50. részteljesítés esetén nettó 5 000- HUF-ot
53. részteljesítés esetén nettó 800 000- HUF-ot
61. részteljesítés esetén nettó 6 700 000- HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve
választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni az
alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint.
M1)
Az Alkr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) csatolnia kell a
megajánlott termék tekintetében tételenként 1-1 db termékmintát, gyártói termékleírását vagy – külföldi gyártó
esetén – azzal egyező, a forgalmazó által készített vagy fordított termékleírást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy ezek hitelességét – nem megfelelőség gyanúja esetén – Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles
nyilatkozattal igazolni kell. Ajánlatkérő gyártói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy
nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki
paramétereit összefoglaló dokumentum.
(Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, cikkszámát,
forgalmazóját, forgalomba hozatali engedélyének számát, a gyártmány minőségbiztosítási számát is) A
felhívás II.2.4. pontja szerinti részenként 1-1 db steril, klinikai körülmények között kipróbálható mintapéldányt
kérünk benyújtani, szállítólevéllel. A mintapéldány csomagolása tartalmazza a termékre vonatkozó kódszámot
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és 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 megajánlott termékekből elégséges 1 méretből a termékmintát
csatolni. A benyújtott mintapéldányoknak 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.
A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból
egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a II.2.4. pontokban előírt tulajdonság megléte.
M2)
az Alkr. 21. § (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (azaz
3 x 365 nap) legjelentősebb szállításainak ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell
legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
— referenciát adó személy nevét, telefonszámát
— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, nap szerint),
— a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés részenként)
— a teljesített mennyiséget
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az Alkr. 22. § (1) bekezdés a) b) pontja alapján kell a szállításokat ismertetni
A minősített ajánlattevők a Kbt. 24. § (1) bekezdése szerint járhatnak el.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az
Alkr.2-7. §-ában foglaltak.
M3)
a megajánlott termék vonatkozásában az Alkr. 21. § (1) i) pontja alapján a kapcsolódó 93/42/EC irányelvnek
vagy a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletnek megfelelő érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő az adott rész vonatkozásában, ha
M1)
az adott rész tételeiként meghatározott termékek a termékleírás és a termékminta alapján megfelelnek
a felhívás II.2.4. pontjaiban felsorolt általános jellemzőkként, illetve az ajánlat felhívást kiegészítő
dokumentációban meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek.
M2)
rendelkezik legalább:
részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a II.2.4. pontban felsorolt valamennyi termékkör
vonatkozásában, a megajánlott termék leszállításáról szóló szállítási referenciával, ahol a referenciában
szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként összesen legalább eléri az alábbi
darabszámokat:
1. sz. rész: 1050 db
2. sz. rész: 975 db
3. sz. rész:4200 db
4. sz. rész:30 db
5. sz. rész:46 db
6. sz. rész:4 db
7. sz. rész:300 db
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8. sz. rész:5250 db
9. sz. rész:150 db
10. sz. rész:262 db
11. sz. rész:225 db
12. sz. rész:187 db
13. sz. rész:7 db
14. sz. rész:7 db
15. sz. rész:172 db
16. sz. rész:3450 db
17. sz. rész:60 db
18. sz. rész:855 db
19. sz. rész:825 db
20. sz. rész:105 db
21. sz. rész:30 db
22. sz. rész:2025 db
23. sz. rész:52 db
24. sz. rész:75 db
25. sz. rész: 7 db
26. sz. rész:750 db
27. sz. rész:675 db
28. sz. rész:225 db
29. sz. rész:112 db
30. sz. rész:60 db
31. sz. rész:18 db
32. sz. rész:75 db
33. sz. rész:1350 db
34. sz. rész:75 db
35. sz. rész:16 db
36. sz. rész:22 db
37. sz. rész:52 db
38. sz. rész:26 db
39. sz. rész:52 db
40. sz. rész:97 db
41. sz. rész:202 db
42. sz. rész:191 db
43. sz. rész:26 db
44. sz. rész:30 db
45. sz. rész:41 db
46. sz. rész:7 db
47. sz. rész:36db
48. sz. rész:193 db
49. sz. rész:30 db
50. sz. rész:3 db
51. sz. rész:60 db
52. sz. rész:90 db
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53. sz. rész: 37 db
54. sz. rész:165 db
55. sz. rész:15 db
56. sz. rész:13 db
57. sz. rész:22 db Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál és 22 db spirál bevezetéshez szükséges
speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet
58. sz. rész:3 db
59. sz. rész:22 db
60. sz. rész:3 db
61. sz. rész:7 db
62. sz. rész:7 db
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 3x365 napban) összesen.
(Nem szükséges valamennyi méretre vonatkozó referencia bemutatása, de minden termékkörre kérünk
referenciát bemutatni). Ajánlatkérő kizárólag emberi felhasználás céljára leszállított termékről fogad el
referenciát.
M3)
rendelkezik valamennyi megajánlott termék vonatkozásában érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) és (11) és
69. § (1)-(7),(9)-(14) bekezdésekre. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8)
bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr.2-7. §-ában foglaltak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A.kérő az ellenszolg.összegét havonta,a kihelyezettáruraktárból történő fogyásalapján kiállított számla
ellenében bankiátutalással egyenlítiki,60napon belül,figyelemmel aKbt.135.§(1)és(5-6)-ra és a Ptk.6:130.§(3)-
ra és az 1997.éviLXXXIII.törvény9/A.§a)ra. Előleg nemfizethető. Az adózásrendjéről szóló2003.évi
XCII.Tv.36/A § alapján kifizetés csakakkor történhet, ha a számlázófél nemlegesadóigazolást ad, vagy a NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. Az A.tétel az elszámolás és a kifizetés pénzneme a FT
A kötbérmértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével
napi 1 százalék, legfeljebb azonban az érintett nettó áru-érték 15 %.-a.Vevő hibás teljesítés esetén kéri
a hibával érintett termék kicserélését.A hibával érintett termék kicseréléséig az Eladó a késedelmi kötbér
szabályai szerint köteles kötbér fizetésére.Elállás vagy felmondás esetén az érintett termékek nettó értékének
20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vevő.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 09:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:
1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Igazgatóság 1.emelet. közbeszerzési csoport.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.
Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől csütörtökig reggel 8:00 és délután 16:00 óra között, pénteken reggel 8:00
és délután 14:00 óra között, az ajánlattétel napján reggel 8:00 és 9:00 óra között nyújthatók be. Az ajánlatok
átvételéről az ajánlatkérő átvételi igazolást ad.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
A.
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a legjobb ár-érték
arányú ajánlat vonatkozásában:
Ajánlati ár
Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó
szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja
össze.
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 (fordított
arányosítás, KH útmutató A.1.ba)): a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme/a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa-a pontskála
alsó határa)+a pontskála alsó határa
Szakmai szempontok értékelése, a II.2.5) pont szerinti részek vonatkozásában:
— abszolút értékelési módszer (igen/nem): igen válasz: 10 pont, nem: 1 pont, majd a pontok felszorzásra
kerülnek a súlyszámmal,
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— értékarányosítás módszere:
a. Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: az ajánlati árnál részletezett számítási módszer.
b. Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb (egyenes arányosítás, KH útmutató A.1.bb)): a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a vizsgált ajánlat tartalmi eleme/a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme)x(a pontskála felső határa-a pontskála alsó határa)+a pontskála alsó határa
Az értékelési szempont egyes részek vonatkozásában a legalacsonyabb ár, az alábbi indokok miatt. Az
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A beszerzés tárgya nem tervezési, mérnöki
és építészeti szolgáltatás, valamint építési beruházás. Továbbá a specifikációban ajánlatkérő meghatározott
minden szükséges minőségi követelményt.
B.
A dokumentáció elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
letöltéséről értesítést kell küldeni a tothne.ildiko@kardio.hu  e-mail címre vagy a +3612157240
faxszámra,megadva a dokumentációt letöltő nevét, székhelyét, adószámát és/vagy cégjegyzékszámát, e-
mail, telefon, telefax elérhetőségét. Ennek tényéről az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld,
amennyiben a letöltő nem kapott visszaigazolást, úgy az úgy minősül, hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett
meg a dokumentáció elektronikus letöltéséről szóló értesítés. Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben tudja
a dokumentációt letöltő szervezetet ajánlattevőként kezelni, amennyiben a dokumentáció letöltéséről szóló
értesítést küldött.
A dokumentáció letöltéséről szóló értesítésre a dokumentáció tartalmaz mintát.
C.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az Alkr-ben meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit.
D.
Ha az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, csatolja a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő jogosult az
eszközt forgalmazni.
E.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges
nyilatkozat is csatolandó
F.
Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni (a nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani!)
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Kbt.75.§ (2) e nem releváns
A termékminta az 1/2002. (I. 11.) EüM r. 2. § szerint veszélyes hulladéknak minősül, melynek ártalmatlanításáról
Ajánlatkérő gondoskodik.
FAKSZ:dr. Király Róbert (00435).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
16/02/2017
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