•
•
•
•
•

11/05/2016 S90
I.
II.
III.
IV.
VI.

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök
2016/S 090-159787
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
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 fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és
gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével II.
II.1.2)Fő CPV-kód
33140000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:
10 részben összesen 1 032 db eszköz beszerzése, a II.2.4) pont szerinti specifikáció szerint.
A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 124 983 600 HUF; ebből az EFI keret: nettó 124 758 600 HUF.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezet csoportosítson át
az egyes részek között.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek:
— Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,

— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 8:00–11:00 óráig bonyolítja le,
— soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
— a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.
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:
Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötök és ablációs tartozékok
Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező,
bidirekcionális görbületekkel – több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus görbülettel is rendelkező,
a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott
katétervégű ablációs katéter. (70 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (4 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott termékből választható puhább/keményebb distalis shaft: igen – nem /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas: igen – nem / Súlyszám:
3
Minőségi kritérium - Név: Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: előny a minél több
görbület (görbületek darabszámát kérjük megadni, min. 3 plusz aszimmetrikus) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötök és ablációs tartozékok
Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101

Törölt: 70 + 4 db.¶

Törölt: V
Törölt: megléte

Törölt: igen – nem

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
7 F, A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter fejjel, thermocouple érzékelővel
ellátott katétervég. (70 db)
A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (6 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minimum 4 elérhető görbület: előny a minél több görbület (görbületek darabszámát kérjük
megadni) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1-7-4 elektróda kiosztás: igen – nem / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni!
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötök és ablációs tartozékok
Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis
shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben – mozgatható, plusz
aszimmetrikus görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető
qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablátios kezelésre, speciális, 8–10
mm-es végű ablációs katéter. (25 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (4 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 150 W magas energia kompatibilitás: igen – nem / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: igen – nem / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Előny a 10 mm-es tip megléte: igen – nem / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 20
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

Törölt: 70 + 6 db.¶

Törölt: igen – nem

Törölt: 25 + 4.¶

Törölt: Választható
Törölt: éret

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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek
Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis
behatolásra legalább 105 cm-es katéterhosszal. (110 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (3 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok: előny a több
elektróda kiosztás megléte / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: igen – nem / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek
Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

Törölt: 110 + 3 db.¶

Törölt: megléte
Törölt: igen – nem

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra.
(390 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként. (6 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minimum egy elérhető F méret. Adja meg a F méreteket – előny a több / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Elektrofiziológiai diagnosztikai szett (sinus coronarius és quadripolararis) diagnosztikus katéterek és
összekötő kábeleik
Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda
távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5 F, Josephson, Cournard és Damato
görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katétert. (250 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként. (15 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minimum egy elérhető F méret, Adja meg a F méreteket – előny a több / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 20
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

Törölt: 390 + 6 db.¶

Törölt: 250 + 15 db.¶

II.2.14)További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek
Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
5Fr, 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére. (10 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (2 db)
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megjeleníthető pólusok száma: Adja meg a pólusok számát – előny a több. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek
Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
2/6 F, stabilan rögzíthető, screw-in diagnosztikai és referencia katéter. (5 db)
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (2 db)
.
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rögzíthető vég: igen – nem. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 20
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend

Törölt: 10 + 2 db.¶

Törölt: 5 + 2 db

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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Vaszkularis sheath-ek ablácios katéter stabilizálására
Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
6Fr, 45 cm vaszkularis longsheath gyermek transzeptalis katéterezéshez.
10 db.
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hossz legalább 45 cm, maximum 65 cm: előny a minél nagyobb hossz (cm-ben kérjük
megadni a hosszt) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Irrigációs lyukak megléte: igen – nem / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra
Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Törölt: igen – nem

1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
7–10 F, dilatátorral, 0 038' méretű, rövid vezetővel ellátott, teljes hosszában kink rezisztens, oldalággal és
azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező, legalább 45 cm hosszú.
50 db.
Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő
mínusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Széles méretprofil: előny a minél több méret (elérhető méretek számát kérjük megadni) /
Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: „cross-cut” technológia: igen – nem / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 20
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.
Ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kötelező tenni.
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 2–16. § szerint.
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozat
legyen.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
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.
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt évekre
vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló (a kiegészítő melléklet nélkül, és a könyvvizsgálói
záradék nélkül). A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.ebeszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük
azt benyújtani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatába ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Törölt: igen – nem

Törölt: 2

Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók közül
legfeljebb 1 évben az üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye negatív.
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 (elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és
cryoablációs anyagok anyagok) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként
számolva eléri vagy meghaladja:
— az 1–7. sz. részek esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot,
— a 8–10. sz. részek esetében a nettó 100 000 HUF-ot.
— ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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.
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
meg lehet felelni a Kbt.-ben foglalt előírások szerint.
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) h) pontja alapján:
— a beszerzendő áru leírása. (Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlott termék és tartozékai pontos
gyártóját, típusát, cikkszámát, forgalmazóját, forgalomba hozatali engedélyének számát, a gyártmány
minőségbiztosítási számát is) és
— a beszerzendő áru mintapéldánya. A II.2.4. pontok szerinti részenként 1–1 db steril, klinikai körülmények
között kipróbálható mintapéldányt kérünk benyújtani. A mintapéldány csomagolása tartalmazza a termékre
vonatkozó kódszámot és a megajánlott rész számát az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben
több részre is azonos termékmintát csatolna be ajánlattevő, úgy elégséges 1 db minta becsatolása, de fel
kell tüntetni az összes rész-számot, amelyre a termékminta tartozik. A megajánlott termékekből elégséges
1 méretből a termékmintát csatolni. 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.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év (azaz 3 x 365 nap) legjelentősebb szállításainak ismertetése. Igazolási mód: a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) szerinti tartalommal, a 22. § (1) szerinti nyilatkozattal vagy
igazolással.
Az ellenszolgáltatás összegét kötelező megadni, azonban ahhoz alkalmassági minimumkövetelményt az
ajánlatkérő nem rendel.

Törölt: 2
Törölt: alább az egyik
Törölt: 0 vagy pozitív

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet § 21. (1) i) pontja alapján a kapcsolódó 93/42/EC irányelvnek vagy
a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletnek megfelelő érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal.
Az ajánlattevőnek az ajánlatába ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha:
M1) rendelkezik a felhívás II.2.4. pontjaiban előírt szakmai követelményeknek mindenben megfelelő
termékkel;
M2) rendelkezik legalább részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a felhívás II.2.4. pontjában
felsorolt valamennyi termékkör vonatkozásában, a megajánlott vagy azzal egyenértékű termék
leszállításáról szóló szállítási referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított vagy azzal
egyenértékű termékek mennyisége megajánlott részenként eléri az alábbi mennyiséget:
- az 1. sz. rész esetében: 52 db katéter és 3 db összekötő kábel
- a 2. sz. rész esetében: 52 db katéter és 4 db összekötő kábel
- a 3. sz. rész esetében: 18 db katéter és 3 db összekötő kábel
- a 4. sz. rész esetében: 82 db katéter és 2db összekötő kábel
- az 5. sz. rész esetében: 292 db katéter és 4 db összekötő kábel
- a 6. sz. rész esetében: 187 db katéter és 11 db összekötő kábel
- a 7. sz. rész esetében: 7 db katéter és 1 db összekötő kábel
- a 8. sz. rész esetében: 3 db katéter és 1 db összekötő kábel
- a 9. sz. rész esetében: 7 db
- a 10. sz. rész esetében: 37 db
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 3 x 365 napban) összesen.
(Nem szükséges valamennyi méretre vonatkozó referencia bemutatása, de minden termékkörre kérünk
referenciát bemutatni.);
M3) rendelkezik valamennyi megajánlott termék vonatkozásában érvényes minőség megfelelőségi
tanúsítvánnyal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazására.
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 a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ban 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.
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét havonta, a kihelyezett áruraktárból történő fogyás alapján kiállított
számla ellenében banki átutalással egyenlíti ki, 60 napon belül, figyelemmel a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. §
(3)-ra és az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontra. Előleg nem fizethető. Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. Tv. 36/A § alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást
ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.

Törölt: összesen legalább

Törölt: a felhívás II.2.4.
pontjában megadott darabszám
75 %-át

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Az ajánlattételi határidő a Kbt. 81. § (10) alapján 15 napban kerül meghatározásra a következő indokok
miatt. Azonos tárgyban került lefolytatásra a 2015/S 206-373604 hird. sz. közbeszerzési eljárás, mely során a
jelen eljárásban megjelölt részekre nem érkezett ajánlat. Az Intézetnek azonban mielőbb szükséges a
tárgyi termékek megrendelése, ezért nyílt eljárást folytat le a lehető legrövidebb határidőkkel.
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/05/2016
Helyi idő: 11:00
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: 26/05/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
Magyarország, 1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Igazgatóság tárgyalója.
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:
A. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása az ajánlatok értékelési szempontja. Az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1–10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában:
1. Ajánlati ár: Nettó HUF összegben kérjük megadni a teljes mennyiségre vonatkozó összárat; tartalmazza
a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. Az ajánlatkérő az adott részajánlati
körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze.
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a
megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra: A =
(Amin/Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: Az adott pályázó
által megajánlott érték;
2. szakmai szempontok értékelése:
— abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok felszorzásra
kerülnek a súlyszámmal,
— értékarányosítás módszere:

Törölt: igen

* Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: a

vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma = (a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó határa) + a pontskála alsó határa;
* Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma = (a vizsgált ajánlat tartalmi eleme / a legelőnyösebb ajánlat tartalmi
eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó határa) + a pontskála alsó határa.
B. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 71. § szerint biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerint
előírja, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen
esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
C. Amennyiben az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, csatolja a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az
ajánlattevő jogosult az eszközt forgalmazni.
D. 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.
E. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevői névjegyzékbe vétel feltételeihez
képest szigorúbban állapítja meg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt, valamint a műszaki és
szakmai alkalmasság M1., M2. és M3. pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolást.
F. 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.
A dokumentáció letöltéséről szóló értesítésre a dokumentáció tartalmaz mintát.
G. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 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.
H. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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 Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

Törölt: A = (Amin/Aa) x 10 x
súlyszám, ahol: A: a kapott
pontszám, Amin: a
legalacsonyabb érték, Aa: az
adott pályázó által megajánlott
érték
Törölt: B = (Ba/Bmax) x 10 x
súlyszám, ahol: B: a számított
pontszám, Ba: az adott pályázó
által adott érték, Bmax: a
legmagasabb érték
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