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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185406-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök
2016/S 104-185406

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 090-159787)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet
Telefon:  +36 12157240
E-mail: pethone@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

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

II.1.1) Elnevezés:
Elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével II.

II.1.2) Fő CPV-kód
33140000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
10 részben összesen 1 032 db eszköz beszerzése, a II.2.4) pont szerinti specifikáció szerint.
A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 124 983 600 HUF; ebből az EFI keret: nettó 124 758 600 HUF.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezetet csoportosítson át az
egyes részek között.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek:

mailto:pethone@kardio.hu
http://www.kardio.hu
http://www.kardio.hu
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— Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,
— 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 8:00-11:00 óráig bonyolítja le,
— soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
— a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

27/05/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 090-159787

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A következő helyett:
7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező,
bidirekcionális görbületekkel – több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus görbülettel is rendelkező, a
görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű
ablációs katéter.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.
70 + 4 db.
Helyesen:
7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező,
bidirekcionális görbületekkel – több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus görbülettel is rendelkező, a
görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű
ablációs katéter (70 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (4 db).
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 1
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Választható puhább/keményebb distalis shaft megléte: igen – nem / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas: igen – nem /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: igen – nem /
Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 20
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott termékből választható puhább/keményebb distalis shaft: igen – nem /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159787-2016:TEXT:HU:HTML
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Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas: igen – nem /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: előny a minél
több görbület (görbületek darabszámát kérjük megadni, min. 3 plusz aszimmetrikus) / Súlyszám: 2
Ár – Súlyszám: 20.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A következő helyett:
7 F, A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter fejjel, thermocouple érzékelővel ellátott
katétervég.
A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.
70 + 6 db.
Helyesen:
7 F, A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter fejjel, thermocouple érzékelővel ellátott
katétervég (70 db).
A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (6 db).
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 2
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minimum 4 elérhető görbület: igen – nem / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1-7-4 elektróda kiosztás: igen – nem / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 20
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: Minimum 4 elérhető görbület: előny a minél több görbület (görbületek darabszámát
kérjük megadni) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1-7-4 elektróda kiosztás: igen – nem / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 20
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A következő helyett:
8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft
kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus
görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros
érzékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablátios kezelésre, speciális, 8–10 mm-es végű ablációs katéter.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.
25 + 4.
Helyesen:
8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft
kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus
görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros
érzékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablátios kezelésre, speciális, 8–10 mm-es végű ablációs katéter
(25 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (4 db).
Szakasz száma: II.2.5
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Rész száma: 3
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 150 W magas energia kompatibilitás: igen – nem / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: igen – nem / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Választható 10 mm-es tip méret: igen – nem / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 20
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: 150 W magas energia kompatibilitás: igen – nem / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: igen – nem / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Előny a 10 mm-es tip megléte: igen – nem / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 20
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 4
A következő helyett:
6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis
behatolásra legalább 105 cm-es katéterhosszal.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.
110 + 3 db.
Helyesen:
6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis
behatolásra legalább 105 cm-es katéterhosszal (110 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (3 db).
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 4
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte: igen –
nem / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: igen – nem / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 20
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok: előny a több
elektróda kiosztás megléte / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: igen – nem / Súlyszám: 5
Ár – Súlyszám: 20
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5
A következő helyett:
5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként.
390 + 6 db.
Helyesen:



HL/S S104
01/06/2016
185406-2016-HU

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 5 / 7

01/06/2016 S104
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 7

5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra (390 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként (6 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 6
A következő helyett:
EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal,
65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5 F, Josephson, Cournard és Damato görbülettel,
négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katétert.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként.
250 + 15 db.
Helyesen:
EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal,
65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5 F, Josephson, Cournard és Damato görbülettel,
négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katétert (250 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként (15 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 7
A következő helyett:
5Fr, 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.
10 + 2 db.
Helyesen:
5Fr, 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére (10 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (2 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 8
A következő helyett:
2/6 F, stabilan rögzíthető, screw-in diagnosztikai és referencia katéter.
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.
5 + 2 db.
Helyesen:
2/6 F, stabilan rögzíthető, screw-in diagnosztikai és referencia katéter (5 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (2 db).
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 9
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hossz 45 cm: igen – nem / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Irrigációs lyukak megléte: igen – nem / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 20
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: Hossz legalább 45 cm, maximum 65 cm: előny a minél nagyobb hossz (cm-ben kérjük
megadni a hosszt) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Irrigációs lyukak megléte: igen – nem / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 20
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Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 10
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Széles méretprofil: igen – nem / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: „cross-cut” technológia: igen – nem / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 20
Helyesen:
Minőségi kritérium - Név: Széles méretprofil: előny a minél több méret (elérhető méretek számát kérjük
megadni) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: „cross-cut” technológia: igen – nem / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 20
Szakasz száma: III.1.2
A következő helyett:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) alapján saját vagy jogelődje utolsó 2 lezárt évekre vonatkozóan
a számviteli törvény szerinti beszámoló (a kiegészítő melléklet nélkül, és a könyvvizsgálói záradék nélkül). A
beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi.
Amennyiben ez az oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani.
Saját vagy jogelődje utolsó 2 lezárt évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók közül legalább az
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye 0 vagy pozitív.
Helyesen:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt évekre vonatkozóan
a számviteli törvény szerinti beszámoló (a kiegészítő melléklet nélkül, és a könyvvizsgálói záradék nélkül). A
beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi.
Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók közül legfeljebb 1
évben az üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye negatív.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: M2
A következő helyett:
M2) rendelkezik legalább részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a felhívás II.2.4. pontjában felsorolt
valamennyi termékkör vonatkozásában, a megajánlott termék leszállításáról szóló szállítási referenciával, ahol
a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként összesen legalább eléri a
felhívás II.2.4. pontjában megadott darabszám 75 %-át az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (azaz 3 x 365 napban) összesen.
Helyesen:
M2) rendelkezik legalább részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a felhívás II.2.4) pontjában felsorolt
valamennyi termékkör vonatkozásában, a megajánlott vagy azzal egyenértékű termék leszállításáról szóló
szállítási referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított vagy azzal egyenértékű termékek mennyisége
megajánlott részenként eléri az alábbi mennyiséget:
1. sz rész esetében: 52 db katéter és 3 db összekötő kábel;
2. sz. rész esetében: 52 db katéter és 4 db összekötő kábel;
3. sz. rész esetében: 18 db katéter és 3 db összekötő kábel;
4. sz. rész esetében: 82 db katéter és 2 db összekötő kábel;
5. sz. rész esetében: 292 db katéter és 4 db összekötő kábel;
6. sz. rész esetében: 187 db katéter és 11 db összekötő kábel;

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
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7. sz. rész esetében: 7 db katéter és 1 db összekötő kábel;
8. sz. rész esetében: 3 db katéter és 1 db összekötő kábel;
9. sz. rész esetében: 7 db;
10. sz. rész esetében: 37 db
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 3 x 365 napban) összesen.
Szakasz száma: IV.1.8
A következő helyett:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
Helyesen:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: A.2
A következő helyett:
* Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: A = (Amin/Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám,
Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott érték;
* Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: B = (Ba/Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a számított
pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték.
Helyesen:
* ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: 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;
* ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: 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.
Szakasz száma: IV.2.7
A következő helyett:
Dátum: 26/05/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 16/06/2016
Helyi idő: 11:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás VI.3. pontját az alábbi H. ponttal egészíti ki: Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) alapján az
ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot (az ajánlatkérési dokumentációt) is módosítja, melyet az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé tesz, http://www.kardio.hu/
index.php?lang=_1&selectedmenu=334
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