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Cell-saver szettek beszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.07.15.
Iktatószám: 8040/2016
CPV Kód: 33141000-0
Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Teljesítés helye:
1096 Budapest, Haller u. 29.;1096 Budapest, Haller
u. 29.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.07.28.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Nemzeti azonosítószám: AK02685

Postai cím: Haller út 29.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1096

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet főigazgató gazdasági helyettese

Telefon: +36 12157240

E-mail: pethone@kardio.hu

Fax: +36 12157240

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.kardio.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
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 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334, (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

x a fent említett cím

 másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

x a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:
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Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

x Egyéb: költségvetési intézmény

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

x Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Cell-saver szettek beszerzése

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33141000-0
II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

A közbeszerzés rövid ismertetése: Cell-saver szettek beszerzése adásvételi szerződés
keretében.
Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban előírt mennyiségektől (az
egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz
Ajánlatkérő jogosult a megjelölt mennyiségekhez képest mínusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár
vagy egyéb feltételek módosítás nélkül.

II.1.5)

Becsült érték: 1 Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen

Ajánlatok benyújthatók

x valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre:

 csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1)

Elnevezés: Cell-saver szettek beszerzése 1 db. Fresenius C.A.T.S. vérmentesítőhöz

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
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II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101

A teljesítés helye: 1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A GOKI Gyermekszív Központ 1 db. Fresenius C.A.T.S.
vérmentesítővel rendelkezik.
Ennek a készüléknek a működtetéséhez egyszerhasználatos szettek szükségesek.
Specifikációk:
1. A gyermekszívműtétek során fellépő vérvesztéskor alkalmazott egyszerhasználatos szettek
kompatibilisek legyenek a Fresenius CATS cell-saver készülékkel.
2. Sterilen csomagolt, egyesével elkülönített, részenként is használható egységek legyenek.
3. Szívó szett (ATS =autotransfusion suction line):
Kettőslumenű, infúziós szerelékkel kombinált egység, a műtéti területről alkalmas a vér tartályba
juttatására.
4. Tartály (ATR = autotransfusion reservoir)
Kompatibilis legyen a szívó szettel. A tartályhoz csatlakoztatott vákuum segítségével, a szívó
szetten keresztül, a műtéti területről a vér, a filterrel ellátott tartályba kerülhessen, képes legyen
biztosítani a tárolást, a vérszeparálás megkezdéséig.
A gyűjtő tartály 40 vagy 120mikronos filterrel legyen ellátva
Nagy vérveszteség esetén megfelelő gyűjtőkapacitást tudjon biztosítani, a tartály térfogata
3000ml legyen.
5. Vérsejtszeparáló „centrifuga”( AT =autotransfusion)
A vérsejtszeparáló, az un. „centrifuga egység”, - a Fresenius CATS típusú készülék segítségével
-megfelelő program beállítása után- képes legyen a műtéti területről eltávolított vér mosására és
szeparálására. Így magas vörösvérsejt tartalmú, heparinos-sóoldattal átmosott, alvadásgátló és
hemilitikus számazékoktól mentes, vörösvérsejt koncentrátum adható vissza a betegnek.
A retranszfúziós zsák 1000 ml magas hematokrit értékű (átlagosan 60 %) mosott saját
vörösvértest koncentrátum tárolására alkalmas legyen.
A retranszfúziós zsákhoz, a vér visszaadásához egyidejűleg két transzfúziós szerelék legyen
csatlakoztatható.
Igényelt mennyiség:
1. Szívó szett (ATS =autotransfusion suction line) 206 db.
2. Tartály (ATR = autotransfusion reservoir) 200 db.
3. Vérsejtszeparáló „centrifuga”( AT =autotransfusion) 166 db.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

 Minőségi szempont –

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

II.2.1)

Elnevezés: Cell-saver szettek beszerzése Medtronic- AUTOLOG készülékhez

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101

A teljesítés helye: 1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Intézet tulajdonát képező Medtronic- AUTOLOG készülékhez 
-a készülék folyamatosan kezelje a szívott vért, hogy visszanyerje a saját mosott vörösvértest 
koncentrátumot /vvt/, és ezt vissza lehessen adni a betegnek, 
A készülék vérmentesítését biztosító szettjei: 
-sterilen csomagolt, egyesével elkülönített, részenként is használható egységek legyenek,
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Szívó szett - 130 db 
Kétlumenű infúziós szerelékkel kombinált egység, a műtéti területről képes legyen a vér
elszívására a tartályba 
Tartály - 108 db 
A tartályhoz csatlakoztatott vákuum segítségével, a szívó szetten keresztül a műtéti területről a
vér, a filterrel ellátott tartályba kerülhessen, képes legyen biztosítani a vér tárolását, a vér
szeparálás megkezdéséig. 
A gyűjtő tartályban 40 vagy 120 mikronos filterrel az összegyűjtött vér előszűrése történjen. Nagy
vérveszteség esetén megfelelő tartalék gyűjtőkapacitást tudjon biztosítani, a tartály térfogata
legalább 3000 ml legyen. A gyűjtőtartályhoz intraoperatív két darab kétlumenű szívó
csatlakoztatható legyen. A tartályban lévő vákuumot fali csatlakozóról szabályozhatóan lehessen
biztosítani. 
Vérsejtszeparáló „centrifuga” - 104 db 
A vérsejtszeparáló „centrifuga” egység, a készülék segítségével, a megfelelő mosó program
beállítása után képes legyen folyamatosan elvégezni a műtéti területről visszaszívott vér
szétválasztását. A mosó program a szívott vér folyamatos kezelése a mosott vvt. transzfúzióra
való visszanyerés érdekében alkalmazzuk. 
Legyen lehetőség többféle mosó program közül választani. 
A magas színvonalú mosás min. 25 ml/perc, ez alacsony vérveszteségnél. 
Minőségi mosás min. 35 ml/perc, ez a standard program. Magas áramlású mosás min. 50
ml/perc, ezt magas vérveszteségnél. Így magas vörösvérsejt tartalmú, heparinos-sóoldattal
átmosott, alvadásgátló, és hemolitikus származékoktól mentes, saját vörösvérsejt massza adható
vissza a betegnek. 
A retranszfúziós zsák 1000 ml, magas hematokrit értékű (átlagosan 50-60 %) mosott saját
vörösvértest koncentrátum tárolására alkalmas legyen. 
A retranszfúziós zsákhoz, a vér visszaadásához egyidejűleg két transzfúziós szerelék legyen
csatlakoztatható.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

 Minőségi szempont –

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62.
§ (1) g)-k) és m) pont szerinti kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint. 
„114. § (2) A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része 
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 
részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 
Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre 
álló elektronikus nyilvántartásokból is. ” 
„17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi 
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre
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jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.” 
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy
kiállítsa az ajánlattevő. Erre tekintettel kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás
feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b)
pontja alapján saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt
üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét), melyet ajánlatkérő a
http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőriz vagy ajánlattevő a beszámolókat egyszerű
másolatban benyújthatja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § , (6) illetve a Kbt. 114. § (2) bekezdésének
alkalmazására.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 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
köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti igazolási módok helyett.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő 
lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje beszámolójából megállapítható, hogy üzemi/üzleti 
tevékenység szerinti eredménye legalább az egyik évben nem volt negatív. 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (cell-saver szettek beszerzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele eléri vagy meghaladja az 1. sz. rész vonatkozásában a 7.000.000 Ft-ot, a 2. sz. rész 
vonatkozásában a 6.500.000 Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
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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. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is meg lehet felelni a Kbt.-ben foglalt előírások szerint.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) Az alkalmassági követelmény igazolására
csatolja a termék leírását (ajánlatkérő elfogadja a katalógus benyújtását) és 1-1 darab
mintapéldányt a megajánlott termékből, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) h) pont alapján.
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.
b) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) a) pont alapján a felhasználó szívsebészeti
egészségügyi betegellátó intézmény által kiadott referenciaigazolással, vagy a 23. § szerinti
nyilatkozattal történhet. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a
teljesítés idejét és helyét, a leszállított termék megnevezését, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az igazolási mód tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésének
alkalmazására.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 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
köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti igazolási módok helyett.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik 
a) Az ajánlattevő alkalmas, ha a megajánlott termék mind a termékleírás, mind pedig a 
mintapéldány alapján a felhívás II.2.4. pontjában foglalt specifikációnak mindenben megfelel. 
 
 
 
 
b) Továbbá ajánlattevő alkalmas, ha részenként vizsgálva rendelkezik legalább az alábbi 
mennyiségű, a beszerzés tárgyának megfelelő termék szállításáról szóló szívsebészeti 
egészségügyi betegellátó intézmény részéről kiállított referenciával az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző 3 évben összesen, és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt: 
- 1. sz. rész: 
Szívó szett (ATS =autotransfusion suction line) 154 db. 
Tartály (ATR = autotransfusion reservoir) 150 db. 
Vérsejtszeparáló „centrifuga”( AT =autotransfusion) 124 db.
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- 2. sz. rész: 
Szívó szett (ATS =autotransfusion suction line) 97 db. 
Tartály (ATR = autotransfusion reservoir) 81 db. 
Vérsejtszeparáló „centrifuga”( AT =autotransfusion) 78 db. 
(ajánlatkérő nem ítéli szükségesnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított
megelőző 6 évben teljesített szállítások figyelembe vételét) 
Ajánlatkérő a referencia igazolásban/nyilatkozatban a Korm. r. előírása miatt kéri megadni az
ellenszolgáltatás összegét, ehhez azonban nem rendel alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. 
A szerződéstervezet 5. pontja szerint: 
5./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
A Ptk. 6:186. § (1) szerint „A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.” 
5.1. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 
Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 
szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. A 
jótállási idő egy év. 
Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 
rendelkeznek jogszerű forgalomba hozatalt igazoló dokumentumokkal, érvényes forgalomba 
hozatali engedéllyel. 
A kötbér szabályozására irányadók a Ptk. 6:186.-189. § rendelkezései. 
5.2. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, KÉSEDELMI KÖTBÉR 
A minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a Vevő azok 
észlelését követő 3 munkanapon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, hogy a 
szavatossági idő még érvényben van. Ezen esetben, a Vevő tartozik - a jelzett 3 munkanapos 
határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 
A kötbér mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 
figyelembevételével napi 1 százalék, legfeljebb azonban az érintett nettó áru-érték 10%.-a. 
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Vevő elállhat késedelemmel érintett termékek 
megrendelésétől és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. 
 
5.3. HIBÁS TELJESÍTÉS, HIBÁS TELJESÍTÉSI (MINŐSÉGI) KÖTBÉR 
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 
kapcsolatban a Vevő a teljesítés megtörténtétől számított 3 munkanapon belül jogosult az Eladóval 
szemben fellépni. A minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos 
igényeket a Vevő azok észlelését követő 3 munkanapon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az 
Eladónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van. Ezen esetben, a Vevő tartozik - a 
jelzett 3 munkanapos határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 
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. 
Hibás teljesítést jelent, ha a termék nem steril, vagy ha a termék rendeltetésszerű használatra nem 
alkalmas. 
 
5.4. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR
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A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendeléstől való Vevői elállás vagy azonnali hatályú
felmondás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 
A 6.1. pontban felsorolt elállás vagy felmondás esetén az érintett termékek nettó értékének 20%-a
mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vevő. 
5.5. Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő
a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 
A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből
levonni.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott szabályok
szerint a számla igazolt kézhezvételétől számított, a Ptk. 6:130. § (3) és az 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § a) pont szerint 60 napon belül. Az eladó a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet,
és az előre fizetés sem megengedett. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.
A fenti finanszírozási feltételek valamennyi rész tekintetében irányadók.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapján
projekttársaság létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló
ajánlattevők esetében kizárt.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2016/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2016/07/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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Hely: 1096 Budapest, Haller u. 29., közbeszerzési csoport

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4 )

További információk: a) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik 
Részben foglalt szabályok által nem kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL kerül 
lefolytatásra. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § szerint, az uniós értékhatár alatti hirdetménnyel induló 
eljárások szabályai szerint jár el, az alábbi kivételekkel. 
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) 
bekezdését. 
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli 
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam 
áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel 
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési 
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi 
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Valamint az I.3. 
pont szerinti weboldalon is közzétételre kerül a tájékoztatás és a kapcsolódó dokumentumok. 
-4.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a 
kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti 
ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. 
Valamint az I.3. pont szerinti weboldalon is közzétételre kerül a tájékoztatás és a kapcsolódó
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dokumentumok. 
-5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az 
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 
dokumentumok alapján történik, a Kbt. 69. § (4)-(9) szerinti utólagos igazolási procedúra nélkül. 
(Vagyis az ajánlatban be kell nyújtani a kizáró okok és az alkalmasság igazolására vonatkozó, 
valamint a felhívásban és dokumentációban megnevezett valamennyi szükséges dokumentumot, 
mely dokumentumokkal kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 71 § szerint teljes körben biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét.) 
Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az 
irányadók. 
b) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
c) Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással 
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen 
d) Az alkalmassági és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
e) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. 
f) A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye. 
g) Valamennyi dokumentumot elégséges egyszerű másolati példányban benyújtani, kivéve a Kbt. 47. 
§ (2)-ben kifejezetten felsorolt dokumentumokat. 
h) Az ajánlatot 1 eredeti papíralapú és 1 elektronikus példányban (CD/DVD) kell benyújtani, amely az 
eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben, a 
Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Ellenőrzési 
Főosztálynak történő benyújtás miatt. Kérjük, szíveskedjenek az ajánlatba nyilatkozatot csatolni 
arról, hogy a CD/DVD lemezen szereplő elektronikus formátumú ajánlat mindenben megegyezik az 
eredeti papíralapú példánnyal. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén Ajánlatkérő a 
papíralapút tekinti irányadónak. Az ajánlattal kapcsolatos részletes formai követelményeket a 
dokumentáció tartalmazza. 
i) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza. 
j) Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és 
kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős 
fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. 
k) Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
Irányadó jog: az eljárás megindításakor hatályos magyar jogszabályok. 
l) Kiegészítő tájékoztatás kérése a pethone@kardio.hu e-mailcímre megküldött levélben 
lehetséges, szerkeszthető formátumban is kérjük csatolni. 
m) A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, 
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot 
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, 
beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés 
időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó 
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n) A könnyebb azonosíthatóság végett a dokumentációban esetenként márkanév került 
megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha 
a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt 
kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel 
műszakilag és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más 
gyártású termék szállítását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) 
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. 
 
Ajánlatkérő egyenértékű megajánlásnak tekinti: 
- Az 1. sz. rész esetében a II.2.4. pontban leírt meglévő készülékkel nem kompatibilis termékek 
megajánlását, ha az alaprendszerrel (készülékkel) egyenértékű készüléket (legyen képes 30 ml 
vagy annál kevesebb műtéti véres szivadék feldolgozására) térítésmentesen biztosítja az 
ajánlattevő! 
- A 2. sz. rész esetében a II.2.4. pontban leírt meglévő készülékkel nem kompatibilis termékek 
megajánlását, ha az alaprendszert (készüléket) térítésmentesen biztosítja az ajánlattevő! 
Egyenértékűnek az alábbi specifikáció szerinti alaprendszert tekinti ajánlatkérő: 
- a készülék folyamatosan kezelje a szívott vért, hogy visszanyerje a saját mosott vörösvértest 
koncentrátumot /vvt/, és ezt visszalehessen adni a betegnek, 
A készülék vérmentesítését biztosító szettjei: 
-sterilen csomagolt, egyesével elkülönített, részenként is használható egységek legyenek, 
1. Szívó szett: 
- kétlumenű, infúziós szerelékkel kombinált egység, a műtéti területről képes legyen a vér 
elszívására a tartályba, 
2. Tartály: 
- a tartályhoz csatlakoztatott vákuum segítségével, a szívó szetten keresztül a műtéti területről a 
vér, a filterrel ellátott tartályba kerülhessen, képes legyen biztosítani a vér tárolását, a vér 
szeparálás megkezdéséig. 
- a gyűjtő tartályban 40 vagy 120 mikronos filterrel az összegyűjtött vér előszűrése történjen, 
- nagy vérvesztés esetén megfelelő tartalék gyűjtőkapacitást tudjon biztosítani, a tartály térfogata 
legalább 3000 ml legyen, 
- a gyűjtőtartályhoz intraoperatív két darab kétlumenű szívó csatlakoztatható legyen, 
- a tartályban levő vákuumot fali csatlakozóról szabályozhatóan lehessen biztosítani 
3. Vérsejtszeparáló, „centrifuga”: 
- a vérsejtszeparáló, „centrifuga”egység, a készülék segítségével, a megfelelő mosó program 
beállítása után képes legyen folyamatosan elvégezni a műtéti területről visszaszívott vér 
szétválasztását, 
- a mosó program a szívott vér folyamatos kezelése a mosott vvt. tranfúzióra való visszanyerés 
érdekében alkalmazzuk 
- legyen lehetőség többféle mosó program közül választani, 
- magas színvonalú mosás min.25ml/perc, ez alacsony vérveszteségnél, 
- minőségi mosás min.35ml/perc, ez a standard program, 
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- magas áramlású mosás min. 50ml/perc, ezt magas vérveszteségnél, 
- így magas vörösvérsejt tartalmú, heparinos-sóoldattal átmosott, alvadásgátló, és hemolitikus
származékoktól mentes, saját vörösvérsejt massza adható vissza a betegnek, 
- a retranszfúziós zsák 1000 ml, magas hematokrit értékű (átlagosan 50-60 %) mosott saját
vörösvértest koncentrátum tárolására alkalmas legyen. 
-a retranszfúziós zsákhoz, a vér visszaadásához egyidejűleg két transzfúziós szerelék legyen
csatlakoztatható. 
o) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. 
p) Az értékelési szempont valamennyi rész 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. 
q) Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől csütörtökig reggel 8:00 és délután 16:00 óra között,
pénteken reggel 8:00 és délután 15:00 óra között, az ajánlattétel napján reggel 8:00 és 11:00 óra
között nyújthatók be. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi igazolást ad. 
r) Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szerint a közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az ajánlatkérő,
ezért került előírásra 60 nap időtartamban az ajánlati kötöttség. 
s) Ajánlatkérő a II.1.5 és II.2.6 pontban megjelölt érték nem a becsült érték, ajánlatkérő a becsült
értéket nem kívánja megadni. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni a
fenti értéket.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/07/14 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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