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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453796-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kórházi textíliák
2016/S 248-453796

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet, főigazgató gazdasági helyettese
Telefon:  +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax:  +36 12157240
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kardio.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334,
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési csoport
Telefon:  +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax:  +36 12157240
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kardio.hu

mailto:pethone@kardio.hu
http://www.kardio.hu
http://www.kardio.hu
mailto:pethone@kardio.hu
http://www.kardio.hu
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A felhasználói oldal címe: http://www.kardio.hu

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

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

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

II.1.1) Elnevezés:
Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével.

II.1.2) Fő CPV-kód
39518000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek.
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le,
— soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
— a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.
Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról,
valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer
üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő az egyes részek esetében a megjelölt mennyiségektől -30 %-kal eltérhet.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Műtős sapka hátul gumis
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műtős sapka hátul gumis: 2 810 db.
Kék hátul gumis sapka.

http://www.kardio.hu
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Anyaga jól szellőző, hátul gumis kialakítása kényelmes viseletet biztosít. Nem szöszölődik, hipoallergén, nagy
fejméretre is megfelelő. A homlok résznél minimum 13-15 cm széles résszel rendelkezzen.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis 4 020 db.
Hátul gumis, körbefutó nedvszívó, izzadást felfogó csíkkal ellátott sapka.
Nem szöszölődő, hipoallergén jól átszellőző sapka. Szélén körbefutó széles / kb. 4-5 cm /nagy nedvszívó
képességű izzadásfelfogó csíkkal. Homlokrészén rugalmasan zárt, hátsó részén gumis sapka.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nagy abszorbciós törlő rtg.szállal 40x60cm
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nagy abszorbciós törlő rtg.szállal 40x60cm 15 120 db.
Zöld /40x60cm / nagy abszorbciós műtéti törlő.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyitott mellkas zárás „A”
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyitott mellkas zárás „A” 70 db.
Sebrevizíó, nyitott mellkas zárása.
Tartalma:
1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 200x280 cm.
Lyuk mérete legalább 14x14 cm.
2 db Operációs kabát: csukló részen mandzsettával, hátul a nyak és derék részen megkötő szárakkal, külső
felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2db kéztörlővel „ L ”Méretben
1 db Belső csomagolás 100x100 cm Minimum.
1 db. Incíziós fólia 30 x26 cm minimum.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zárt műtét „A”
Rész száma: 5
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zárt műtét „A” 12 db.
Zárt műtét „ A”.
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat 79 x 145 cm.
2db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 75 x 90 cm.
1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 175 x 175 cm.
1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 150 x 240 cm.
2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm.
1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm.
1 db Asztalterítő 100 x 150 cm.
2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön
megerősítéssel ellátva.
Külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „ XL”méretben
1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön
megerősítéssel ellátva. Külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel
„ M”méretben.
1 db Asztalterítő 150 x 190 cm.
1 db Inciziós fólia 40 x 40 cm.minimum.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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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A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
ZÁRT MŰTÉT „B”
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ZÁRT MŰTÉT „B” 36 Db
Zárt műtét „ B ”
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat 80 x 150 cm
2db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel.Ragasztó felület szélessége keskenyebb
legyen a standardnál. 75 x 90 cm
1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel. 175 x 175 cm
1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 150 x 240 cm
2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm
1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm
1 db Asztalterítő 100 x 150 cm
2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön
vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db
kéztörlővel „ XL »Méretben
1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön
vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db
kéztörlővel « M ”Méretben
1 db Asztalterítő 150 x 190 cm
1 db Incisiós fólia 30 x26 cm.minimum.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
MOTOROS MŰTÉT „A”
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MOTOROS MŰTÉT „A” 168 db
Motoros műtét „A”
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat 80 x 150 cm
2db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 75 x 90 cm
1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 175 x 175 cm
1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 150 x 240 cm
1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 220 x280 cm
2 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm
1 db Asztalterítő 100 x 150 cm
2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, Alkar és a front területen külön
vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db
kéztörlővel „ XL »Méretben
1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön
vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db
kéztörlővel « M ”Méretben
1 db Asztalterítő 150 x 190 cm
1 db Incisiós fólia 40 x40 cm minimum.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
MOTOROS MŰTÉT „B”
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MOTOROS MŰTÉT „B” 164 db
Motoros műtét
„B”
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat 80 x 150 cm
2db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel.Ragasztó felület szélessége keskenyebb
legyen a standardnál. 75x90 cm
1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel 175 x 175 cm
1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel 150 x 240 cm
1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 150x180 cm
2 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm
1 db Asztalterítő 100 x 150 cm
2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön
vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db
kéztörlővel „ XL »Méretben.
1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, alkar
és a front területen külön vízhatlan filmréteg megerősítéssel ellátva, anyaga nem szőtt cellulóz/poliészter,
latexmentes, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel « M
”Méretben.
1 db Asztalterítő 150 x 190 cm
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1 db Incisiós fólia 30 x26 cm minimum.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
PM BEÜLTETÉS GYERMEK
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PM BEÜLTETÉS GYERMEK 40 db
PM beültetés
Tartalma:
2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 175 x 175 cm
2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm
1 db Incisiós fólia 30x26 cm.minimum
1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, külső felülete vízlepergető,
folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „ XL »méretben
1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával
, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel « M ”méretben
1 db Belső csomagolás 100x100 cm minimum.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
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A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
ANAESTHESIAI BEAV.
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ANAESTHESIAI BEAV. 330 db
Anaesthesiai beavatkozás
Tartalma:
1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 50x60 cm minimum
lyuk: 6 x 7 cm minimum.
1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm
10 db Hajtogatott mull lap 40 x 50 cm minimum.
1 db Operációs kabát: csukló részen mandzsettával, hátul a nyak és derék részen megkötő szárakkal,folyadék
behatolásával szemben ellenálló 2db kéztörlővel „ L ”Hossza a váll legmagasabb pontjától:120cm, szélesség
74cm
1 db Belső csomagolás 100x100 cm minimum
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
CARDIOVASCULÁRIS SZETT
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CARDIOVASCULÁRIS SZETT 900 db
Cardiovaszkuláris szett
1 db izoláló lepedő 150x190cm 2 rétegű
2 db izoláló lepedő 75x90cm 2 rétegű
2 db ragasztós szélű izoláló lepedő 75x75cm 3 rétegű
1 db ragasztós szélű izoláló lepedő 75x90cm 3 rétegű
1 db sliccelt lep. lábközi izolálóval 200x260cm 3 rétegű
1 db thorax lepedő 200x300 cm beépített incíziós fóliával, fej felöli részen rögzítő felülettel kialakított lepedővel/
legalább 30x38 cm operációs ablakkal/2rétegű +1 nedvszívó réteg
1 db speciál kabát ”L „hossza a váll legmagasabb pontjától
121 cm, szélessége 73 cm, alkar és front területén vízhatlan megerősítéssel 2 db törlő kendővel
1 db speciál kabát ”XL,, hossza a váll legmagasabb pontjától 131 cm, szélessége 83 cm, alkar és front területen
vízhatlan megerősítéssel 2 db törlő kendővel
1 db műszerasztal huzat 79x145 cm felső felületén nedvszívó réteggel ellátva
1 db asztal terítő 100x150cm 2 rétegű
1 db asztal terítő 150x190cm 2 rétegű



HL/S S248
23/12/2016
453796-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 13 / 34

23/12/2016 S248
http://ted.europa.eu/TED

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

13 / 34

1 db asztal terítő 150x200 cm 2 rétegű
6 db zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasitörlő, rtg árnyékot adó lapkával
5 db operációs ragasztó 9x49cm
1 db ragasztós szélű folyadék gyűjtő zsák 40x35cm
2 db tépőzár 1.3x25 cm
A méretben + 15 % eltérés elfogadható.
A szakmai követelményben leírt nedv szívó réteg az ezen műtéti típusok során gyakori nagyobb mennyiségű
folyadék miatt szükséges és a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
TRACHEOTÓMIÁS SZETT
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TRACHEOTÓMIÁS SZETT 28 db
Tracheostómiás szett
1db ragasztós szélű excenrtikus lyukas lepedő /lyuk:12 cm/ 200x240 cm 2 rétegű
1 db ragasztós szélű izoláló lepedő 150x175cm 2 rétegű
2 db speciál kabát „L ”hossza a váll legmagasabb pontjától 121 cm, szélessége 73 cm, alkar és a front területén
vízhatlan megerősítéssel ellátva ,2 db törlő kendővel
3 db zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt / 6 rétegű/ hasitőrlő, rtg árnyékot adó lapkával
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A méretben + 15 % eltérés elfogadható.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm 250 db
Tépőzáras kábeltartó 1.3*25 cm
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ 1 048 db
~150 x 190 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető, csomag tartalmának csomagolására alkalmas
1
~175 x 200 cm x 300-320 cm nagyságú izoláló lepedő, 10-14 cm átmérőjű inciziós fóliával fedett aszimmetrikus
elhelyezésű nyílással, körülötte a betegfelületen 3-4 cm öntapadó felülettel, a nyílás körül és min. 35 cm
hosszan megerősített nedvszívó réteggel. 1
Steril, XL méretű, beforgatós műtőskabát, minimum 60 gr/m2 anyagsűrűségű, 2 db kéztörlővel 1
Steril, L méretű, beforgatós műtőskabát, minimum 60 gr/m2 anyagsűrűségű, 2 db kéztörlővel 1
~ 4-6 cm átmérőjű szövésmentes anyagból készített bucitörlő 10
Steril, ~ 250- 500 ml folyadék tárolására alkalmas, mércézett mérőpohár 1
Steril, ~ 125- 250 ml folyadék tárolására alkalmas, mércézett pohár 2
Steril, ~ 90 cm átmérőjű, kerek alakú, gumírozott műszertakaró fólia 1
Steril fecskendők gumidugós 20 m3, 2
Steril tűk: 18G, 21G méretben 1-1
Steril, egyszerhasználatos szike, nyéllel, 22-es méretben 1
Műszertartó tasak, megosztott, ~ 40 x 35 cm, hosszanti oldalán öntapadó csíkkal ellátva 1
Steril, ~ 40 x 60 cm nagyságú nem szőtt, nagy abszorbciós műtéti törlő, színes 1
Steril mull-lap, min. 6 rétegben hajtogatva, szövésmentes anyagból, rtg.árnyékot adó csíkkal ellátva, hajtogatott
állapotban 10 x 10 cm-es nagyságú 60
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
ARCMASZK, SZAJMASZK FILTRON 50db/doboz
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ARCMASZK, SZAJMASZK FILTRON 50db/doboz 3 350 db
Orvosi párásódást gátló maszk jellemzői:
— nagy szűrési kapacitású
— alacsony légzési ellenállású
— >98 % bakteriális szűrési hatékonyság
— hosszú kötővel (4db/maszk)
— orrmerevítővel ellátott maszk
— szemüveges felhasználók részére is kiválóan alkalmas.
— speciális „kacsacsőr” kialakítása miatt a kilégzett párát elvezeti, emiatt a szemüveg nem fog bepárásodni.
— folyadékot lepergető, nem kelt allergiát.
— üvegszáltól mentes, latex nincs benne.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, ASEPTEX hipoallergén
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, ASEPTEX hipoallergén 7 050 db
Szájmaszk merev vastagított falú jellemzői
— nagy szűrési kapacitású
— alacsony légzési ellenállású
— >98 % bakteriális szűrési hatékonyság
— szőtt gumis fülhurkok
— orrmerevítővel ellátott maszk
— vastag falú, kissé merevebb tartású szájmaszk.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Steril alapcsomag coron – I. műtő
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Steril alapcsomag coron – I. műtő 2 682 db
Minimálkövetelmény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200-250 cm méretű, négy (5-8 ill. 9-12cm-es) lyuk
radiális és femorális izoláláshoz – 1db
műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 1 db
70-80 X 70-80 cm méretű négyszögletes kompressz – 1db
buci törlő – 5 db
fecskendők: 10cm3 – 2db; 5cm3 – 3db; 2cm3 – 2db
tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J” végű – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 1db
takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 90-95 X 80-90 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontroll” – 1 db minden csomagban
CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Steril alapcsomag coron – III. műtő
Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Steril alapcsomag coron – III. műtő 2 208 db
Minimálkövetelmény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200-250 cm méretű, négy (5-8 ill. 9-12cm-es) lyuk
radiális és femorális izoláláshoz – 1db
műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 1 db
buci törlő – 5 db
70-80 X 70-80 cm méretű négyszögletes kompressz – 1db
fecskendők: fecskendők: nagynyomású coronarográfiás10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár-1db, 10cm3 – 2db;
5cm3 – 3db; 2cm3 – 2db
tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J” végű – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott
szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontroll” – 1 db minden csomagban
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CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Steril alapcsomag coron – gyerek
Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Steril alapcsomag coron – gyerek 280 db
Minimálkövetelmény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200 cm méretű, két 4cm átmérő lyuk femoralis
izoláláshoz – 1 db
műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 2 db
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buci törlő – 5 db
fecskendők: nagynyomású coronarográfiás10-12ml-es 1 ml biztonsági rezervoár-1db, 10cm3 – 1db; 5cm3 –
3db; 2cm3 – 3db
tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott
szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontroll” – 1 db minden csomagban
CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális
Rész száma: 20

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális 234 db
Minimálkövetelmény
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nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200 cm méretű, két 9-12cm-es lyuk femoralis
izoláláshoz – 1 db
műtőkabát: "L" méretű – 1 db; "XL" méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 2 db
buci törlő – 5 db
70-80 X 70-80 cm méretű négyszögletes kompressz – 1db
fecskendők: nagynyomású coronarográfiás 10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár – 1db; 20cm3 – 2db csavaros
végű; 10cm3 – 2db nem csavaros; 5cm3 – 2db nem csavaros vég
tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db; seldinger tű 6,5-7,5 cm hosszú 0,038" méretű drót
befogadására alkalmas, kónuszon jelölve a tű metszésiránya -1 db
egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott
szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban
CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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ANGIODYN SET „OKI 3” elektrofiziológiai szett
Rész száma: 21

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ANGIODYN SET „OKI 3” elektrofiziológiai szett 643 db
Anyagok, eszközök Megjegyzés
Egyszerhasználatos, steril alapcsomag elektrofiziológiai beavatkozásokhoz
~150 x ~150 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető ,csomag tartalmának csomagolására
alkalmas 1
~220 x ~300 cm nagyságú steril ,széltében középtájon, hosszában ~ az első harmadánál két db ~8-10
cm átmérőjű kerek nyilással ellátott betegizoláló lepedő. Nyílások körül és ~ 120cm hosszan megerősített
nedvszívó réteggel ,jobb oldalán ~ 50 cm -es folia csíkkal. 1
steril, XL méretű műtőskabát, hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1
steril, L méretű műtőskabát,hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1
steril, ~150ml folyadék tárolására alkalmas átlátszó,kerek műanyag edény 1
steril, ~250 ml folyadék tárolására alkalmas, peremmel ellátott, kerek mérőedény 3
steril ,bucitörlő ~ 3 – 5 cm átmérőjű 12
steril fecskendők: 20 cm3, 10 cm3, 5 cm3; csavaros fecskendő 20ml 2, 2, 2, 1
steril tűk: 18G, 20G, 22G méretben 1, 1, 1
steril egyszerhasználatos szike nyéllel 11- es méretben 1
steril szeldinger tű, 18G 0,38X70 mm méretű, lépcsőmentes hegykiképzéssel, vágóéllel ellátott, kónuszon tű
hegyének irányát megadó jelzéssel 1
steril öntapadó matricák ~1,5- 3 cm nagyságú kék, sárga, piros színű 1-1-1
steril, műanyag, kábelkiforgatásra is alkalmas textilkifogó 1
lyukaslepedő, ~50- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, középen ~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással, betegoldalon ~3
cm széles öntapadó résszel, és az egyik rövidebbik szélén öntapadó csíkkal ellátott 1
steril, buci befogadására alkalmas, ~20- 28 cm hosszú és 0,7-1,2 cm pofaszélességű műanyag fogó 1
steril kompresssz, ~40- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, folyadék lepergető 1
steril mull-lap min. 8-12 rétegben hajtogatva, hajtogatott állapotban ~10- 10 cm-es nagyságú 100
Rtg cső izokáló 75*80 cm 1
Rtg pajzs izoláló ~90*90 cm 1
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával
Rész száma: 22

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
160 csomag X 4 db (azaz 1 csomagban 4 db) zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott, szőtt / 6
rétegű/ hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI
Rész száma: 23

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI 45 950 db
Körgumis, kerek sapka, vegyes színben
Átmérő: minimum 55 cm
Anyaga nem szőtt, latexmentes, hipoallergén, nem szöszölődik, jól átszellőző, mérete és formai kialakítása
komfortos használatot biztosít, megakadályozza a haj vagy egyéb részecskék műtéti területre való átjutását,
teljesen fedi az egész fejet, körgumírozása stabilan rögzített.
Tároló-adagoló dobozban.
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm
Rész száma: 24

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm 4 000 db
2 rétegű /aneszt./ lepedő 45x75cm
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET
Rész száma: 25

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET
4 910 db
Egyszerhasználatos látogatói köpeny jellemzői:
— hosszú ujjú
— papír
— egy méret
— megkötővel (deréktájon)
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— nagy szakító szilárdságú.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 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
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

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

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan
gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok.
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása
körében hivatkozik továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is.
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.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre 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
elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –
ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész tekintetében
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre
vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenység
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 (Egyszerhasználatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele részenként számolva eléri vagy meghaladja
— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot,
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-
ot,
— a 3., 7., 8., 14., 19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot,
— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot.

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
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— 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.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5).

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.
a)a 321/2015.(X.30.)Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a
beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,
22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következő
adatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a
szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a
teljesítéséről a referenciát kiállították.
b)Ajánlattevő nyújtsa be a KORM.R. 21.§(1)h) szerint a megajánlott termék magyar nyelvű leírását (ajánlatkérő
a katalógust is elfogadja – katalógus esetén elfogadható az angol nyelvű) és nyújtson be 2-2 db termékmintát
(szett esetén 2-2 szett) minden egyes megajánlott termékből. Egy-egy részen belül amennyiben több méret
került megjelölésre elégséges az egyik méretből termékmintát benyújtani. A termékmintákat nem kell szettek
formájában benyújtani, azonban minden terméket melyet megajánl csatolnia kell. Azon termékekből, melyből
több darab található egy szettben elégséges egy darabot beadni.Nem kötelező egy csomagban benyújtani,
azonban sterilnek kell lennie. Kérjük, hogy a termékminta csomagolása tartalmazza a termékre vonatkozó
kódszámot, a termék márkenevét vagy gyártóját és a megajánlott rész számát az egyértelmű beazonosítás
érdekében. Amennyiben több részre is azonos termékmintát csatolna be ajánlattevő, úgy elégséges egyszer
(1x2db) 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.A termékminták csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő nevét, valamint a rész számát.
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c)Ajánlattevő köteles a KORM.R. 21.§(1)i) alapján, a megajánlott termék(ek)hez kapcsolódóan másolati
példányban csatolni az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009(III.17.) EüM rendeletnek, vagy a 93/42EC
irányelv alapvető követelményeinek való megfelelést igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá amely
eszközöknél, a megfelelőség értékelésénél kijelölt szervezet bevonása szükséges, azokban az esetekben a
kijelölt szervezet által a hivatkozott rendelet, vagy irányelv alapján kiállított érvényes tanúsítványt.
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha:
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi
intézményektől származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott
terméknek lennie, amennyiben az újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek
mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi darabszámokat:
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db;
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db;
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db;
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db;
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db;
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db;
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db;
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db;
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db;
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db;
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db;
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db;
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db;
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db;
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db;
16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db;
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db;
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db;
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db;
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db;
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db;
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db;
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db;
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db;
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db.
A referencia több szerződés útján is megvalósítható.
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára
szállított komplett szettre vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a
tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a jelen kiírásétól.
4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termék
esetében a jelen pontban meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő
szállítást is elfogad ajánlatkérő.
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b) kipróbálás céljából a megajánlott termékekből mintapéldányok csomagolása tartalmazza a termékekre
vonatkozó kódszámot, a termék márkanevét vagy gyártóját és a megajánlott rész számát, továbbá a
mintatermékekből és a termék leírásából megállapítható, hogy a termékek a dokumentációban foglalt szakmai
igényeknek megfelelnek.
c) a megajánlott termékek rendelkeznek 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 hivatkozott rendelet, vagy irányelv
alapján kiállított érvényes tanúsítvánnyal.
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és
(11) és 69. § (5)re, 69. §-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re.
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval 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, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolg. összegét havonta,a kihelyezett áruraktárból történő fogyás alapján kiállított számla
ellenében bankiátutalással egyenlíti ki, 60 napon belül,figyelemmel a Kbt.135.§(1),(5)-(6)-ra és a Ptk.6:130.§(3)-
ra és az 1997.évi LXXXIII. törvény 9/A.§a)ra. Előleg nem fizethető. A 2003.éviXCII. Tv.36/A § alapján kifizetés
csakakkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói
adatbázisában szerepel. Az ajánlattétel az elszámolás és a kifizetés pénzneme a Ft
A kötbér mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével
napi 1 százalék, legfeljebb azonban az érintett nettó áru-érték 15 %.-a. Vevő hibás teljesítés esetén kéri
a hibával érintett termék kicserélését. A hibával érintett termék kicseréléséig az Eladó a késedelmi kötbér
szabályai szerint köteles kötbér fizetésére. Elállás vagy felmondás esetén az érintett termékek nettó értékének
20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vevő.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/01/2017
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: 30/01/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:
1096 Budapest, Haller u. 29. gazdasági épület, 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

VI.3) További információk:
Kiegészítő tájékoztatás kérése a pethone@kardio.hu  megküldött levélben lehetséges.(lehetőség szerint e-mail
útján szerkeszthető formában is szíveskedjenek a kiegészítő tájékoztatás kéréseket megküldeni)
Ajánlattevő csatolja ajánlatához ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet
nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírás mintájának
másolati példányát.
Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott eszköz/termék gyártója, csatolja a gyártó nyilatkozatát arról,
hogy az ajánlattevő jogosult a megajánlott eszközt/terméket forgalmazni.
Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00 és délután 16:00 óra között, pénteken 8:00 és délután
14:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00 és 9:00 óra között nyújthatók be. Az ajánlatok átvételéről az
ajánlatkérő átvételi igazolást ad.
Valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
Irányadó jog: a közbeszerzési eljárás megindításakor (VI.5. pont szerinti dátum) hatályos jogszabályok.
A III.1.2. és III.1.3. a)-d) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Az eljárás nem a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra.
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő által felhasznált termékminta az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
2. § szerint veszélyes hulladéknak minősül, melynek ártalmatlanításáról Ajánlatkérő gondoskodik, így a
felhasznált termékminták megőrzésére nincs mód. A mintatermék kipróbálásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít. A termékminták műtéti körülmények között, műtét során, élő betegeken kerülnek kipróbálásra, tanú
jelenlétében. A termékminta bekérése a kipróbálást szolgálja, és nem a Ptk. 6:230. § (1) szerinti minta szerinti
vételt.

mailto:pethone@kardio.hu
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A dokumentáció elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció letöltéséről kötelező értesítést küldeni a pethone@kardio.hu  e-mail címre vagy a
+36 12157240 faxszámra, megadva a dokumentációt letöltő nevét, székhelyét, adószámát és/vagy
cégjegyzékszámát, e-mail, telefon, telefax elérhetőségét. Ennek tényéről az ajánlatkérő 2 munkanapon belül
visszaigazolást küld, amennyiben a letöltő nem kapott visszaigazolást, úgy az úgy minősül, hogy ajánlatkérőhöz
nem érkezett meg a dokumentáció elektronikus letöltéséről szóló értesítés. Ajánlatkérő kizárólag abban az
esetben tudja a dokumentációt letöltő szervezetet ajánlattevőként kezelni, amennyiben a dokumentáció
letöltéséről szóló értesítést küldött!
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.
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.
ajánlatokat pozitív egész számban 0 tizedes jegyre kerekítve kérjük megajánlani.
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. Továbbá a specifikációban ajánlatkérő meghatározott
minden szükséges minőségi követelményt.
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
FAKSZ: dr. Jurisits Lizandra 00384.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
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
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592

mailto:pethone@kardio.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2016
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