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II.1.4) Rövid meghatározás:
Coronaria stent és nyomásmérő vezetődrót beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével, fajta és
mennyiség szerint meghatározott dolog határidős (a továbbiakban: adásvételi).
adásvételi szerződés keretében. Összesített mennyiség: 2 930 db.
Ajánlatkérő a teljesítés során a dokumentációban előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására
köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei.).

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Általános célú coronaria stentek
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Általános célú coronaria stentek.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3 mm-es stent-nél).
Markerek a stenten vagy >25 % Pt tartalmú ötvözet.
Tágítás előtt <10 és 30< mm hosszúságban is elérhető.
Legalább 6 különféle mérethosszúságú (3 mm-es stent-nél).
Tágított állapotban 2,25 – 4,5 mm külső átmérőre dilatálható (nominális nyomáson).
„Rated burst pressure” >= 18 ATM (2,25 – 4,0 mm-es stent-nél).
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Általános célú, CoCr ötvözet stentek
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Általános célú, CoCr ötvözet stentek.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Bevonat nélküli.
Tágítás előtt <10 és 35<= mm hosszúságban is elérhető (3mm-es stentnél).
Legalább 6 különféle mérethosszúságú (3 mm-es stent-nél).
Tágított állapotban 2,25 – 4,0 mm külső átmérőre dilatálható (nominális nyomáson).
CoCr ötvözetből készült, bevonat nélküli, strut vastagság <= 0,0036".
"Rated burst pressure" >= 16 ATM (3,0 mm-es stent-nél).
Crossing profile <=0,041" (3,0 mm-es stent-nél).
Fém / ér felszín arány (metal to artery ratio) < 14 %.
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Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák .).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nominal Pressure (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték –
arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Oldalág-eléréshez optimalizált stentek
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Oldalág-eléréshez optimalizált stentek.
monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
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5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Bevonat nélküli.
Tágítás előtt <10 és 30<= mm hosszúságban is elérhető.
Legalább 6 különféle mérethosszúságú (3mm-es stent-nél).
Tágított állapotban 2,25 – 4,0 mm külső átmérőre dilatálható (nominális nyomáson).
CoCr ötvözetből készült, bevonat nélküli, strut vastagság <= 0,0036".
"Rated burst pressure" >= 16 ATM (2,5-3,5 mm-es stent-nél).
Oldalág hozzáféréshez a cellakerület > 12.5 mm.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél –
előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Lekerekített strut profil – abszolút értékelés, előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1
pont / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Passzív bevonatos stentek
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Passzív bevonatos stentek.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Tágítás előtt <10 és 35<= mm hosszúságban is elérhető.
Legalább 6 különféle mérethosszúságú (3,0 mm-es stent-nél).
Tágított állapotban 2,0 – 5,0 mm külső átmérőre dilatálható (nominális nyomáson).
CoCr ötvözetből készült, strut vastagság <= 0,0032" (2.5-4.0 mm-es stentnél).
Crossing profile <0,039" (3,0mm-es stent-nél).
fémionok kiáramlását megakadályozó – klinikai vizsgálattal alátámasztott hatékonyságú – anti-thrombotikus
bevonat megléte
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
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: nem

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
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II.2.14) További információk
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Markeres stentek
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
100 db Markeres stentek.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Tágítás előtt <10 és 30<= mm hosszúságban is elérhető (3mm-es stent-nél).
Legalább 6 különféle mérethosszúságú (3mm-es stent-nél).
Tágított állapotban 2,5 – 4,0 mm külső átmérőre dilatálható (nominális nyomáson).
A stenten mindkét végén sugárfogó marker (nem csak a ballonon).
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
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
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Stentek nehéz anatómiához
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
200 db Stentek nehéz anatómiához.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Tágítás előtt <10 és 25< mm hosszúságban is elérhető.
Legalább 6 különféle mérethosszúságú (3,0 mm-es stent-nél).
Tágított állapotban 2,25 – 4,0 mm külső átmérőre dilatálható (nominális nyomáson).
Bevonat nélküli, strut vastagság < 0,0032" (2.25-4.0mm-es stentnél).
Crossing profile <=0,036" (2.5mm-es stent-nél).
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 40 mm feletti hosszok száma – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Strut vastagság – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Workhorse gyógyszerkibocsátó stent
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Workhorse gyógyszerkibocsátó stent.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Randomizált, multicentrikus tanulmánnyal igazolt hatékonyság (min. 2 000 fő/trial).
Crossing profil <0,042" / 3,0 mm-es stent-nél.
Hosszúság <= 10 – 35 <= / 3,0 mm-es stent-nél.
Min. DAPT 3 hónap.
Citosztatikus gyógyszerbevonat.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: Nominal pressure (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 40 mm feletti hosszok száma – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyógyszerkibocsátó stent in-stent restenosishoz
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Gyógyszerkibocsátó stent in-stent restenosishoz.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Randomizált, multicentrikus tanulmánnyal igazolt hatékonyság (min. 2 000 fő/trial).
Strut vastagság < 0,0035" / 3,0 mm-es stent-nél.
Hosszúság <= 10 – 35 <= / 3,0 mm-es stent-nél.
Citosztatikus és/vagy citotoxikus gyógyszerbevonat
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
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elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jobb láthatóságot biztosító ötvözet- abszolút értékelés, – igen: 10 pont, nem: 1 pont /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: LM indikáció megléte (CE)- abszolút értékelés, – igen: 10 pont, nem: 1 pont /
Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Jó oldalág elérhetőséget biztosító gyógyszerkibocsátó stent
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db Jó oldalág elérhetőséget biztosító gyógyszerkibocsátó stent.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Randomizált, multicentrikus tanulmánnyal igazolt hatékonyság (min. 2 000 fő/trial).
Cella kerület > 12,5 mm / 3,0 mm-es stent-nél.
Strut vastagság < 0,004".
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Citosztatikus gyógyszerbevonat.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Strutserülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél –
előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Legnagyobb elérhető nominális stent átmérő (mm) – előny a magasabb érték –
arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: LM indikáció megléte (CE) – abszolút értékelés előny a megléte – igen: 10 pont, nem:
1 pont. / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyógyszerkibocsátó stent AMI-hoz
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184500

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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125 db Gyógyszerkibocsátó stent AMI-hoz.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Randomizált, multicentrikus tanulmánnyal igazolt hatékonyság (min. 1 000 fő/trial).
CoCr ötvözetből készült.
Hosszúság < =10 – 38 <= / 3,0 mm-es stent-nél.
Klinikai vizsgálat AMI indikációval Felszívódó polymer.
Citosztatikus gyógyszerbevonat.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 40mm feletti hosszok száma – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere, - / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Innovatív gyógyszerkibocsátó stent
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33184500

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
125 db Innovatív gyógyszerkibocsátó stent.
Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált („premounted”).
5 F vezető katéterrel is bevezethető (3mm-es stent-nél).
Hosszúság < 10 – 35 < / 3,0 mm-es stent-nél.
Felszívódó polimer vagy polimermentes felépítés.
Citosztatikus gyógyszerbevonat.
CoCr ötvözetből készült.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 40 mm feletti hosszok száma – előny a magasabb érték – arányosítás módszere /
Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A leghosszabb változat elkeskenyedő (tapered) abszolút értékelés – előny a megléte
– igen: 10 pont, nem: 1 pont. / Súlyszám: 7
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: nem

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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Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyomásmérő vezetődrót I
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141240

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
400 db Nyomásmérő vezetődrót I.
Coronáriákban és perifériás erekben lévő nyomás meghatározására alkalmas 0,014" guide wire.
Jó sugárfogó képesség a flexibilis végen.
Poly-tetra-fluor etilén bevonat, nem thrombogen felszín.
Torque device.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Drót és regisztráló vezeték nélküli kommunikáció opció :abszolút értékelés – előny a
megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Randomizált vizsgálat > 1 000 beteg bevonásával: abszolút értékelés – előny a
megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Termodilucioval meghatározott CFR: abszolút értékelés – előny a megléte – igen: 10
pont, nem: 1 pont / Súlyszám: 7
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: nem
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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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyomásmérő vezetődrót II
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141240

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
100 db Nyomásmérő vezetődrót II.
Coronáriákban és perifériás erekben lévő nyomás meghatározására alkalmas 0,014" guide wire.
Jó sugárfogó képesség a flexibilis végen.
Poly-tetra-fluor etilén bevonat, nem thrombogen felszín.
Torque device.
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Egyenes és J végű változatban is elérhető: abszolút értékelés – előny a megléte –
igen: 10 pont, nem: 1 pont / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Dopplerwire elérhető: abszolút értékelés – előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1
pont / Súlyszám: 7
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



HL/S S232
01/12/2016
422498-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 17 / 26

01/12/2016 S232
http://ted.europa.eu/TED

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

17 / 26

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ballonkatéter aorta valvuloplaszitkához (BAV) és TAVI előkészítéshez
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141210

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
100 db Ballonkatéter aorta valvuloplaszitkához (BAV) és TAVI előkészítéshez.
Over-the wire valvuloplasztikás ballonkatéter.
A ballon közepén elmozdulást megakadályozó behúzódás (piskóta, "dogbone" vagy 8-as forma).
Gyors inflációs-defláció idejű.
12 F vezető katéterrel is bevezethető (<=25 mm ballon).
0 0035" vezetődróttal kompatibilis.
3 marker a ballonon.
"<=18 és 30<=, , legalább 4 különféle átmérőben elérhető.
"Rated burst pressure" >= 3 ATM (20-25 mm-es ballonnál).
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) – előny a magasabb érték – arányosítás
módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret választék (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F) – előny az alacsonyabb érték –
arányosítás módszere / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.6) pont kitöltése
azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ballonkatéter TAVI utódilatációhoz
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141210

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
30 db Ballonkatéter TAVI utódilatációhoz.
Over-the wire valvuloplasztikás ballonkatéter.
Behúzódásmentes, egyenes ballon.
Gyors inflációs-defláció idejű.
12 F vezető katéterrel is bevezethető (<= 22 mm ballon).
0 0035" vezetődróttal kompatibilis.
2 marker a ballonon.
<=22 és 28<=, legalább 4 különféle átmérőben elérhető.
"Rated burst pressure" >= 4 ATM (20-25 mm-es ballonnál).
Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek
módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel nyertes ajánlattevő
részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek
elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási
szerződés egymás elválaszthatatlan részei, továbbá a konszignációs raktárra vonatkozó részletes feltételeket a
közbesz. dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) – előny a magasabb érték – arányosítás
módszere, / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Méret választék (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, / Súlyszám:
7
Minőségi kritérium - Név: Kisebb vezető katéter méret, 25 mm-es ballonnál (F) – előny az alacsonyabb érték –
arányosítás módszere, / Súlyszám: 7
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: nem

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
Ajánlat részenként tehető, az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre. A II.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 olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §
(1)-(5) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. § és 10. §-a, valamint
a 12. §,13-16. §-a szerint kell igazolnia, ennek során az ajánlattevőknek- az ajánlat benyújtásakor – az
előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik aKbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 4. §-ának
(1), (3) és (4) bekezdése alapján kell kitölteni,
— majd a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – a gazdasági
szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 8. §-a és 10. §-a szerint
kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7), (9)-
(11) és(13)-(14) szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti-
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát a
Kbt. 64. § (1)-(2) szerint (közbesz. dok. bővebben).
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését
(közbesz.dok.bővebben).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t papíralapon kell csatolni az ajánlatban.
Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdését nem alkalmazza.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) és (2) bek. említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése
szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,
az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek már az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatkérő által a Korm. rendelet
13. §-a már az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges (Korm. rendelet 13. §).
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését
(bővebben a közbesz. dokban).

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 5 munkanapos határidő tűzésével felhívni az alkalmassági
követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, az utolsó 3 lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében.
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.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra
– 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



HL/S S232
01/12/2016
422498-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 21 / 26

01/12/2016 S232
http://ted.europa.eu/TED

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

21 / 26

elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ajánlatkérő továbbá hivatkozik a Kbt. 65. §
(5) és (6)-(9) bekezdéseire is.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését.
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a saját vagy jogelőd utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény
szerinti beszámolói közül legalább az egyik mérleg szerinti eredménye 0 vagy pozitív
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik
beszámolóval vagy nem rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell
megfelelnie:
— Ha az ajánlattevő pénzügyi 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 (coronaria stent, nyomásmérő vezetődrót, ballon katéter – valamennyi rész
vonatkozásában) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva eléri
vagy meghaladja:
— a 12. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 60 000 000 HUF-ot,
— az 7, 8, 9, 14 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 20 000 000 HUF-ot,
— a 1., 2, 3, 4, 10., 11., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot,
— a 5, 6, 15 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 4 000 000 HUF-ot.
— Ha az 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.
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meg
lehet felelni a Kbt.-ben foglalt előírások szerint.
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentáció 1.10) pontjával összhangban a
következő tájékoztatást nyújtja ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket,
hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, hogy abból a pénzügyi és gazdasági alkalmassági
követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.”
Irányadó a Kbt. 65. § (5) (6)-(9) és (11) és a 69. § (1)-(7),(9)-(14).

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.
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M1)
a) a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (1) h) alapján a beszerzendő áru leírása,
b) és nyújtson be 1-1 db termékmintát minden egyes megajánlott termékből. Egy-egy részen belül amennyiben
több méret került megjelölésre elégséges az egyik méretből termékmintát benyújtani. A 14. és 15. rész
vonatkozásában min. 20 max. 22 mm méretű terméket kérünk benyújtani.
Kérjük, hogy a termékminta tartalmazza a termékre vonatkozó kódszámot, a megajánlott rész számát az
egyértelmű beazonosítás érdekében.
Amennyiben több részre is azonos termékmintát csatolna be ajánlattevő, úgy elégséges egyszer a minta
becsatolása, de fel kell tüntetni az összes rész-számot, amelyre a termékminta tartozik. 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. Tekintettel arra, hogy az egységcsomagolást jogszabály szerint nem szabad felülcímkézéssel ellátni, a
gyűjtőcsomagoláson kérjük feltüntetni ajánlattevő nevét, valamint a rész számát.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (1) a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év
(azaz 3 x 365 nap) legjelentősebb szállításainak ismertetése a 22. § (2) szerinti tartalommal,a 22. § (1) szerinti
nyilatkozattal vagy igazolással.
(A referencia nyilatk./igazolás tartalmazza a következőket: teljesítés ideje,szerződést kötő másik fél,szállítás
tárgya,ellenszolgáltatás összege,szállítás mennyisége,nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e,tartalmazza továbbá annak a cég/szervezetnek a megnevezését
amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították.)
M3) Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22. § (1) i) alapján, a megajánlott termék(ek)hez
kapcsolódóan csatolni az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletnek, vagy a 93/42 EC
irányelv alapvető követelményeinek való megfelelést igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá amely
eszközöknél,a megfelelőség értékelésénél kijelölt szervezet bevonása szükséges a kijelölt szervezet által a
hivatkozott rendelet, vagy irányelv alapján kiállított érvényes tanúsítványt.
Ajánlatkérő az M1., M2. M3. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az
egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését.
A Kbt. 65. § (6)-nak megfelelően az alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) alkalmazására.
Amennyiben a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 28. és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke-figyelemmel a 30. és 39. §-ban foglaltakra-bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét,illetve az EU 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 21. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1)
a) Az áru leírása alapján jelen felhívásban, az adott rész II.2.4. pontjában előírt szakmai követelményeknek
megfelelő termékkel.
(Az áru leírásának tartalmaznia kell: az ajánlott termék – és adott esetben tartozékai – pontos gyártóját,
típusát, cikkszámát, darabszámát, forgalmazóját, forgalomba hozatali engedélyének számát, a gyártmány
minőségbiztosítási számát is)
Valamint
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b) Termékmintával, melyekből megállapítható, hogy a termékek a jelen felhívásban, az adott rész II.2.4.
pontjában meghatározott szakmai igényeknek megfelelnek.
M2) A kért időszakban összesen, az:
1. sz. rész esetében legalább 187 db általános célú coronaria stent,
2. sz. rész esetében legalább 187 db általános célú CoCr ötvözet stent,
3. sz. rész esetében legalább 187 db oldalág-eléréshez optimalizált stent,
4. sz. rész esetében legalább 187 db passzív bevonatos stent,
5. sz. rész esetében legalább 75 db markeres stent,
6. sz. rész esetében legalább 150 db stent nehéz anatómiához,
7. sz. rész esetében legalább 187db workhorse gyógyszerkibocsátó stent,
8. sz. rész esetében legalább 187 db gyógyszerkibocsátó stent in-stent restensishoz,
9. sz. rész esetében legalább 187 db jó oldalág elérhetőséget biztosító gyógyszerkibocsátó stent,
10. sz. rész esetében legalább 93 db gyógyszerkibocsátó stent AMI-hoz,
11. sz. rész esetében legalább 93 db innovatív gyógyszerkibocsátó stent,
12. sz. rész esetében legalább 300 db nyomásmérő vezetődrót,
13. sz. rész esetében legalább 75 db nyomásmérő vezetődrót,
14. sz. rész esetében legalább 75 db ballon katéter aorta valvulo-plasztikához és TAVI előkészítéshez,
15. sz. rész esetében legalább 22 db ballon katéter TAVI utódilatációhoz, szerződés szerinti megfelelő teljesítést
igazoló szállítási referenciával.
M3) Érvényes, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletnek, vagy a 93/42 EC irányelv
alapvető követelményeinek való megfelelést igazoló gyártó megfelelőségi nyilatkozattal, továbbá amely
eszközöknél a megfelelőség értékelésénél kijelölt szervezet bevonása szükséges, azokban az esetekben
a kijelölt szervezet által a 4/2009 (III. 17.) EüM rendelet vagy a 93/42 EC irányelv alapján kiállított érvényes
tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6)-(9) és (11)
és 69. § (1)-(7),(9)-(14) bekezdésekre.
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentáció 1.10) pontjával összhangban a
következő tájékoztatást nyújtja ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy
olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek való
megfelelés megállapítható legyen.”.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattétel,elszámolás,kifizetések pénzneme a magyar Forint.
Vevő a számlát a Kbt. 135. § (1),(5)-(6), 1997.évi LXXXIII. törvény 9/A.§a), Art 36/A.§ szerint a kézhezvételtől
60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
A jótáll. elvárt mértéke:12 hónap. A kötbér mértéke késed. esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó
értékének figyvétel. napi 1 %,legf. az érintett nettó áru-érték 15 %-a. A kés.kötbér max. elérése esetén a
Vevő elállhat késed. érintett termékek megrendelésétől és meghiúsulási kötbért érvényesíthet (a késedelmi
és meghiúsulási kötbért AK egyidejűleg nem alkalmazza.)Vevő hibás teljesítés esetén kéri a hibával érintett
termék kicserélését. A kicserélésig az Eladó a kés.kötbér szab.szerint köteles hibás telj. kötbér fizre. A szerzben
felsorolt elállás vagy felmondás esetén az érintett termékek nettó értékének 15 %-a mértékű meghiúsul. kötbért
követelhet a Vevő. Részletesen a szerzterv. 6. pontja szerint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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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
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: 04/01/2017
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: 04/01/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:
Magyarország, 1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Igazgatóság I. emelet 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

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1 A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak a minősítés feltételei (P/1., M/1.-M/3. pontok).
2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kivál. érték. szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész vonatk:
1-10.
Az ajánlatokat pozitív egész számban 0 tizedes jegyre kerekítve kérjük megajánlani. A legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel
az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
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— nettó ajánlati ár – súlyszám: 100.
A relatív értékelés módszerei közül ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza(KHútmutató
A.1.ba)pont szerint):
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 A=(Amin/
Aa)x(Pmax-Pmin)+Pmin x súlyszám, ahol: A: kapott pontszám, Amin: legalacsonyabb (azaz legjobb)érték,
Aa:Az adott pályázó által megajánlott érték, Pmax: maximális pontszám, Pmin: minimális pontszám.
Az ajánlati ár nettó HUF összeg; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást:
— műszaki követelmények,
— súlyszám: műszaki szempontonként 7-7,
— abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok felszorzásra kerülnek a
súlyszámmal, vagy
— arányosítás módszere (relatív értékelési módszerek közül az arányosítás módszere, KH útmutató A.1.a) pont
szerint):
súlyozott pontszám=(( (vizsgált érték-legrosszabb érték)/(legjobb érték-legrosszabb érték)) x 9) + 1) x súlyszám.
3. Ajánlati bizt. nem kerül előírásra.
4. A dokumentáció elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció elektronikus úton ingyenesen elérhető a következő linken: http://www.kardio.hu/index.php?
lang=_1&selectedmenu=334, .
A dokumentáció letöltéséről kötelező értesítést küldeni a pethone@kardio.hu  e-mailcímre vagy a
+36 12157240 faxszámra, megadva a dokumentációt letöltő nevét, székhelyét, adószámát és/vagy
cégjegyzékszámát, e-mail, telefon, telefax elérhetőségét. A dokumentáció letöltéséről szóló értesítésre a
dokumentáció tartalmaz mintát.
5. 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.
6.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti információkat.
7. FAKSZ: dr. Jurisits Lizandra, 00384.
8. Ajánlatkérő a HP-t a Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel biztosítja.
9. A Kbt. 47. § (2) szerint valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is. Az ajánlatkérő előírja
az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat). Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
10. Az EEKD-toly módon kell benyújtani, hogy annak a mintájában TILOS törölni, javítani.
11. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a fedezet összege (az ajánlati ár maximuma):
Az 1-6. sz. részek vonatkozásában nettó 65 000 HUF/db, a 7.-11. sz. részek vonatkozásában nettó 155
000 HUF/db, a 12.-13. sz. részek vonatkozásában nettó 215 000 HUF/db. AK a meghat. értékek feletti
megajánlásokat érvénytelennek nyilvánítja.
12. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
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Riadó utca 5.
Budapest
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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2016


