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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51843-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kórházi textíliák
2017/S 029-051843

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 248-453796)

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

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 8:00-11:00 óráig bonyolítja le,
— soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,

mailto:pethone@kardio.hu
http://www.kardio.hu
http://www.kardio.hu
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— 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.

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

08/02/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 248-453796

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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.
Helyesen:
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 90x90 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.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453796-2016:TEXT:HU:HTML
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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!
Helyesen:
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” vagy „L”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.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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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!
Helyesen:
Zárt műtét „B” 36 Db.
Zárt műtét „ B ”.
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat minimum 79 x 145 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 vagy L ”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.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 7
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A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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!
Helyesen:
Motoros műtét „A” 168 db.
Motoros műtét „A”.
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat minimum 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
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 vagy L”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.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 8
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A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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
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!
Helyesen:
MOTOROS MŰTÉT „B” 164 db
Motoros műtét
„B”
Tartalma:
1 db Műszerasztal huzat min 79 x 145 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 vagy L”Méretben.
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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!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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!
Helyesen:
ANAESTHESIAI BEAV. 330 db
Anaesthesiai beavatkozás
Tartalma:
1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 2 rétegű 50x60 cm minimum
lyuk: 6 x 7 cm minimum.
1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm
10 db Hajtogatott mull lap 4 rétegű 40 x 40 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 75-100x75-100
cm minimum
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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
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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
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.
Helyesen:
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
1 db asztal terítő 150x200-240 cm 2 rétegű
6 db zöld 40-45x45-60 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 1.3-2,5x25 -30 cm
A méretben + 15 % eltérés elfogadható.
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A szakmai követelményben leírt nedv szívó réteg az ezen műtéti típusok során gyakori nagyobb mennyiségű
folyadék miatt szükséges és a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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
A méretben + 15 % eltérés elfogadható.
Helyesen:
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 hossza a váll legmagasabb pontjától 121 -126 cm, szélessége 73-74 cm, alkar és a front
területén vízhatlan megerősítéssel ellátva ,2 db törlő kendővel
3 db zöld 40-45x45-60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt / 6 rétegű/ hasitőrlő, rtg árnyékot adó
lapkával
A méretben + 15 % eltérés elfogadható.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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!
Helyesen:
TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 250 db
Tépőzáras kábeltartó 1.3-2,5*25-30 cm
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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
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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!
Helyesen:
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 cm3, 1 db Luer-Lock és egy db Luer csatlakozású, 2
Steril tűk: 18G, 21G méretben (40-50 mm) 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!
A fenti tételeket a „nagy” steril csomagoláson belül kérjük elhelyezni, de nem kérjük, hogy azon belül külön steril
csomagolást is kapjon.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
ANGIODYN SET „OKI 3” elektrofiziológiai szett 643 db
Anyagok, eszközök Megjegyzés
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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!
Helyesen:
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
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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

Az első három tétel (20 cm3— 2 darab; 10 cm3— 2 darab; 5 cm3— 2 darab fecskendő) tekintetében Luer
csatlakozású fecskendőkre kérünk ajánlatot. Ezen termékek esetén a 2-részes ill. a 3-részes fecskendő
egyenértékű teljesítésnek tekinthető.
A negyedik tétel /1 db 20 ml csavaros fecskendő/ tekintetében azonban a Luer-Lock kiképzéshez és a 3-részes
fecskendőt kérünk megajánlani.
2, 2, 2, 1
steril tűk: 18G, 20G, 22G méretben
A fenti tűk hossza 18G, 20G esetében 4-5 cm azaz 40-50 mm a 22G esetében 30-40 mm legyen. 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
Intézetünk műanyag rögzítőt és a tépőzáras rögzítés is elfogad a műszaki leírásban foglaltak szerint.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!
A fenti tételeket a „nagy” steril csomagoláson belül kérjük elhelyezni, de nem kérjük, hogy azon belül külön steril
csomagolást is kapjon.
Részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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!
Helyesen:
MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI 45 950 db
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Körgumis, kerek sapka, vegyes színben (bármilyen színt elfogadunk,)
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!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 25
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET
4 910 db
Egyszerhasználatos látogatói köpeny jellemzői:
— hosszú ujjú
— papír
— egy méret
— megkötővel (deréktájon)
— nagy szakító szilárdságú.
Helyesen:
VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET 4910 db
Egyszerhasználatos látogatói köpeny jellemzői:
— hosszú ujjú
— papír vagy nem -szőtt alapanyagú
— egy méret
— megkötővel (deréktájon)
— nagy szakító szilárdságú.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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
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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!
Helyesen:
Steril alapcsomag coron – I. műtő 2 682 db
Minimálkövetlemény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem ereszti., 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 (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően
kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)
— 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 (2-3 részes Luer csatlakozású): 10cm3 – 2db; 5cm3 – 3db; 2cm3 – 2db
Tűk (tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm)
: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
PTFE Bevonattal ellátott vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J”3mm tip 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 (külön csomagolva is elfogadja
ajánlatkérő)
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!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Steril alapcsomag coron – III. műtő 2 208 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 ~ 200-250 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
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!
Helyesen:
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 lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem ereszti.,, 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 (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően
kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)
— 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(2-3 részes Luer csatlakozású): fecskendők: nagynyomású coronarográfiás10-12ml-es 1ml
biztonsági rezervoár-1db, 10cm3 – 2db; 5cm3 – 3db; 2cm3 – 2db
Tűk (tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm):
18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
PTFE Bevonattal ellátott vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J”3mm tip végű – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
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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 (külön csomagolva is elfogadja
ajánlatkérő)
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!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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
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!
Helyesen:
Steril alapcsomag coron – gyerek 280 db
Minimálkövetelmény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem ereszti.,, 300-390 x ~
190-200 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 (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően
kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)
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— 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
Fecskendők (2-3 részes Luer csatlakozású): nagynyomású coronarográfiás10-12ml-es 1 ml biztonsági
rezervoár-1db, 10cm3 – 1db; 5cm3 – 3db; 2cm3 – 3db
Tűk(tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm): 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, (külön csomagolva is elfogadja
ajánlatkérő)
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!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális 234 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 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
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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!
Helyesen:
Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális 234 db
Minimálkövetelmény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem ereszti.,, 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 (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően
kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)
— 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 (2-3 részes Luer): nagynyomású coronarográfiás 10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár – 1db;
20cm3 – 2db csavaros végű; 10cm3 – 2db nem csavaros; 5cm3 – 2db nem csavaros vég
Tűk (tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm)
: 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, (külön csomagolva is elfogadja
ajánlatkérő)
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!
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 20/02/2017
Helyi idő: 9:00
Helyesen:
Dátum: 16/03/2017
Helyi idő: 9:00
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
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A következő helyett:
Dátum: 20/02/2017
Helyi idő: 9:00
Helyesen:
Dátum: 16/03/2017
Helyi idő: 9:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumokat
módosítja.
Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat
elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és nyilatkozatminták módosulnak.


