HL/S S17
25/01/2018
34552-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

1 / 19

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34552-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Orvosi felszerelések
2018/S 017-034552
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
AK09294
Petőfi Sándor utca utca 26–28.
Esztergom
2500
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pallangi Jenő
Telefon: +36 30542370
E-mail: titkarsag@vaszary.hu
Fax: +36 33542301
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vaszary.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vaszary.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.vaszary.hu
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: egészségügyi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére betegazonosító rendszer, laboratóriumi automata immunkémiai
vizsgálatok elvégzéséhez, PCR-automata, kézfertőtlenítő adagolók, endoszkópmosógép, vízfertőtlenítő

II.1.2)

Fő CPV-kód
33100000

II.1.3)

A szerződés típusa

25/01/2018
S17
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 19

HL/S S17
25/01/2018
34552-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2 / 19

Árubeszerzés
II.1.4)

Rövid meghatározás:
Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom
részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok
elvégzéséhez valamint PCR-automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkópmosógép valamint
vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 101 719 345.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egységes betegazonosító rendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése az esztergomi Vaszary Kolos
Kórház részére.
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
48000000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Egységes betegazonosító rendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése az esztergomi Vaszary Kolos
Kórház részére.
Karpánt – eszköztulajdonságok:
— Beépített akkumulátor,
— Zárt, ütésálló, fertőtleníthető ház,
— IP67 szabvány megfelelés,
— IP67 megtartása mellett történő töltési megoldás,
— Legalább 12 hónap üzemidő,
— NFC adatkommunikáció,
— RF adatkommunikáció,
— Karpántleszerelés-védelmi megoldás (illetéktelen eltávolítás ellen).
Tablet:
Operációs rendszer: Android.
Képernyő átló: 8".
Kijelző felbontás: 1280 * 800 pixel.
Processzor: Négymagos.
Memória: legalább 2 GB.
Háttértár: legalább 16 GB.
Wi-Fi protokoll: legalább 802.11n szabvány.
Bluetooth: Igen.
GPS: Igen.
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USB-csatlakozó: Igen.
Kártyaolvasó: Igen.
HDMI, mini HDMI: Nem.
Előlapi kamera: Igen.
Hátlapi kamera: Igen.
Súly: 250–400 g.
Rendszerrel szembeni elvárások:
— Azonnali helyzetmeghatározás,
— Riasztás épület elhagyás funkció,
— Kétirányú kommunikáció,
— RF adatkommunikáció,
— HIS rendszerrel történő integrálás,
— Nővérhívó/pánik gomb,
— Nővérek számára tablet típusú eszközök biztosítása.
HIS rendszerintegráció során kezelendő adatkör:
— név,
— születési hely, idő,
— anyja neve,
— TAJ szám,
— Lakcím,
— Szobaszám,
— Kezelő orvos neve,
— Kórtörténet.
Adatkommunikációhoz szükséges hálózati feltételek.
— A kiépülő hálózatot minimum Cat.5E minőségben kérjük,
— A hálózat végződtetése külön 12U magasságú, 500 mm mély fali rack-ben történjen meg RJ45-ös
patchsávon,
— A végpontok UTP aljzattal ellátottak legyenek,
— A hálózat kiépítést követően kérjük az épületen okozott sérülések helyreállítását,
— A végpontokon elhelyezett rádiófrekvenciás eszközök és wifi access pointok (AP-k) tápellátását a központi
switch-ről kell biztosítani,
— Az aktív eszközök szünetmentes áramellátását biztosítani kell,
— Az AP-kat a végpontokon a kiépített hálózatra, a rackben a switch-rekre rá kell patch-elni,
— A 3db nővérpult elérését WiFi hálózaton kell biztosítani,
— A kiépített WiFi eszközök legyenek képesek a riasztásokat a nővérek részére átadni. A 802.1 a/b/g/n/ac
szabvány szerinti működés az elvárt,
— Elvárás minden eszköz távmenedzselhetősége,
— Elvárt a rendszeres karbantartás és szerviz a jótállás időtartama alatt,
— Elvárt a legalább évi 95 % feletti üzemidő biztosítása,
— Elvárt a 24 órán belüli szervizelés a jótállás időtartama alatt.
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket a részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapok, valamint
szerződéstervezetek tartalmazzák.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
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321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie
és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani
valamint a Vevő képviselőjét (1 fő) a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban
található.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17
„BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Laboratóriumi automata szállítása immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez telepítéssel és üzembe helyezéssel
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére.
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez.
Minimum elvárás Követelmény.
A szerológiai vizsgálatok működési elve elektrokemilumineszcens vagy kemilumineszcens.
Teljesítmény Min.80 vizsgálat/óra.
Párhuzamosan végezhető vizsgálat fajták száma egyidejűleg min.15 fajta vizsgálat.
Átlagos mérési idő max. 20 perc.
Maximális mérési idő max. 30 perc.
Mérhető paraméterek legalább: HIV Ag/Ab, Szifilisz, TORCH, anti-HAV, antiHBc, anti-HBe, anti HBs, HBeAg,
HBsAg, HBsAg confirmatory, anti-HCV.
Átszennyeződésmentes működés egyszerhasználatos pipetta hegyek és csövek használata révén.
A méréseket mind primer csőből, mind saját mintatartó eszközből végzi.
Páciens azonosítás vonalkóddal és alfanumerikusan.
Vonalkódos reagens azonosítás.
Alarm rendszer a mérési és működési hibák jelzésére.
A gyártó, a szállító és a szerviz rendelkezik ISO 9001 minősítéssel.
A termék rendelkezik CE IVD jelzéssel és magyar regisztrációval.
Hozzá tartozó számítógép minimum az alábbi konfigurációval.
Önálló, Windows-al működő számítógép.
Integrált QC rendszer.
Kétirányú számítógépes kommunikáció.
MedBakter számítógépes programmal összekapcsolható.
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapok, valamint
szerződéstervezetek tartalmazzák.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie
és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő magyar regisztráció alatt a forgalomba hozatali engedélyt érti.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani
valamint a Vevő képviselőjét (1fő) a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban
található.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra
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II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ
KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Zárt rendszerű valós idejű PCR-készülék, a készülék működéséhez elengedhetetlenül szükséges reagensek
biztosításával, telepítéssel és üzembe helyezéssel az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére.
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db Zárt rendszerű valós idejű PCR-készülék, a készülék működéséhez elengedhetetlenül szükséges
reagensek biztosításával.
Minimum elvárás Követelmény.
Egyedi zárt rendszerű fertőző betegségek vizsgálatára alkalmas betegágy melletti készülék.
Valós idejű qPCR-készülék, amely egy minta méréséhez egy tesztet használ fel, amely magába foglalja a tejes
PCR-folyamathoz szükséges reagenseket.
Valós idejű PCR-készülék reakció tér rendszere:
Mérési idő legfeljebb 30 perc.
Mért paraméterek: Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococus A.
A reakció időket szabályozza a rendszer különböző hőmérsékleten.
Bekapcsolható legyen a betegágy melletti, illetve a kórházi infomatikai rendszerbe.
Ne legyen szükség kezelői beavatkozásra vagy értelmezésre.
Felhasználóbarát működtetés: mérés elvégzése legfeljebb 5 lépésből.
Teljeskörű minőság biztosítás megoldott legyen (hibaellenőrzés, minőség-ellenőrzés, beteg és felhasználó
azonosítás).
Ne legyen szükség külön számítógépre.
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A mért paraméterekhez Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococus A évi 100 méréshez a reagens
biztosítása 5 évig.
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapok, valamint
szerződéstervezetek tartalmazzák.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie
és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani
valamint a Vevő képviselőjét (1 fő) a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban
található.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ
KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Szenzoros kézfertőtlenítőszer adagolók valamint utántöltő patronok beszerzése.
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
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33741300
II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
161 darab kéz fertőtlenítőszer adagoló valamint az adagoló berendezéshez szükséges (adagolónként 5 darab)
805 darab utántöltő patron.
Minimum elvárás Követelmény.
Érintés nélküli adagolás.
Anyaga ABS műanyag.
Falra is és állványra is szerelhető kivitel.
Könnyen és gyorsan cserélhető utántöltő patron.
A mennyiség ellenőrizhető.
Adagolónként 5 db kézfertőtlenítő utántöltő patron biztosítása (összesen 805 db).
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket a részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapok, valamint
szerződéstervezetek tartalmazzák.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie
és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani
valamint a Vevő képviselőjét (1 fő) a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban
található.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ
KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata telepítéssel és üzembe helyezéssel az esztergomi Vaszary Kolos
Kórház részére.
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata.
Minimum elvárás Követelmény.
Az endoszkópos laboratóriumban található endoszkópok mosására és fertőtlenítésére.
Egyidejűleg 2 eszköz mosására alkalmas.
A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél.
Hő-kémiai fertőtlenítési eljárás, azaz melegített víz és fertőtlenítőszer használata.
Minden mosási ciklushoz új vegyszerek használata.
Korszerű, perecetsav alapú fertőtlenítőszer használata a fehérje lerakódások teljes eltávolítása és a biofilm
kialakulásának megakadályozása végett.
o

A mosási hőmérséklet értéke max. 40 C.
A mosási ciklusidő max. 50 perc.
Önfertőtlenítő programmal is rendelkezzen.
Alacsony vízfogyasztás max. 65 liter.
Tömítettség ellenőrzés az egész ciklus alatt.
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapok, valamint
szerződéstervezetek tartalmazzák.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie
és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
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Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani
valamint a Vevő képviselőjét (1 fő) a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban
található.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ
KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
A legionella fertőzés visszaszorítására klór-dioxid adagoló berendezés beszerzése telepítéssel és üzembe
helyezéssel az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére.
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
39330000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás.
A megajánlott központi fertőtlenítési technológia biztosítja a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre
állását az egészségügyi intézményben.
Klórdioxid adagoló technológia.
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Működtetés: mennyiség arányos.
A klórdioxidot a berendezés a helyszínen állítja elő.
Klórdioxid adagolási teljesítmény min. 10 g/h.
Berendezés vízjogi engedélyes terveinek elkészítése, közreműködés az engedélyezési eljárásban.
A fertőtlenítő rendszer helyszíni installációja, beüzemelése.
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapok, valamint
szerződéstervezetek tartalmazzák.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie
és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani
valamint a Vevő képviselőjét (1 fő) a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban
található.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ
KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”

II.2.14)

További információk
EFOP-2.2.18-17 „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN”.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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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:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike
fennáll.
Igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti
felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.
Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerint biztosítja. A hivatkozott
rendelkezésekben foglalt „egységes európai közbeszerzési dokumentum” alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani). Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A kizáró okokra vonatkozó benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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Minden rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. §
(1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második
Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja,
valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
Minden rész tekintetében:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
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3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorbaállított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi számláján az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a t. ajánlattevők figyelmét,
hogy a nyilatkozatoknak a vizsgált időszak folyamán vagy azt követően már megszűnt számlákra vonatkozó
adatokat is tartalmazniuk kell.
Ajánlatkérő a sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2.
Alkalmatlan ajánlattevő minden rész tekintetében:
a) amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint számláján az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30. napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni. Ebben
az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok
között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. §
(1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
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Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
évben a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak
ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe, teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/
nap), a szállítás tárgya,, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás M.1/ pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szállítási referenciával
kívánja igazolni, melyet közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesített, Ajánlatkérő azt a szállítást
fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (Kérjük
emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiséget
tartalomban).
Azonos tárgy vonatkozásában, több részre történő ajánlattétel esetén, a nagyobb mennyiségű
referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
Az elvárt referencia mennyisége a várható éves becsült mennyiség alapján kerül meghatározásra, mely
megfelel a Kbt. 65. § (5) bekezdésben foglaltaknak.
M.2. A 2., 3., 5. részekben: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a
megajánlott terméktípusokra vonatkozóan az ajánlathoz csatolni kell a 93/42/EGK irányelv, vagy az azt
honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti gyártói
megfelelőségi nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett év összességében:
I. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával
vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták legalább
— [1] darab [Betegazonosító rendszer]
szállítását.
II. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával
vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták legalább
— [1] darab [Laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez.].
szállítását.
III. rész vonatkozásában:
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Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával
vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták legalább
— [1] darab [Zárt rendszerű valós idejű PCR készülék, a készülék működéséhez elengedhetetlenül szükséges
reagensek biztosításával.].
szállítását.
IV. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával
vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták legalább
— [100] darab [Szenzoros kézfertőtlenítőszer adagoló.].
szállítását.
V. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával
vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták legalább
— [1] darab [Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata.].
szállítását.
VI. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával
vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták legalább
— [1] darab [Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás].
szállítását.
Ajánlattevő 1 db referencia bemutatásával több rész tekintetében is igazolhatja alkalmasságát, amennyiben
a bemutatott referencia valamennyi vonatkozó rész tekintetében megfelel az egyes részekre irányadó
referenciakövetelményeknek. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M.2. a megajánlott terméktípusok vonatkozásában az ajánlattétel időpontjában érvényes a 93/42/EGK irányelv,
vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti
gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett áru nettó
ellenszolgáltatási összegének 2 %-a. A késedelmi kötbér érvényesített összértéke nem haladhatja meg az áru
nettó ellenszolgáltatási összegének 20 %-át.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalási ár 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke az aktuális megrendelésben a hibával érintett Eszköz(ök) nettó
(össz)értékének napi 0,5 %-a, a hibás teljesítés napját követő naptól a hiba Eladó részéről történő megfelelő
orvoslásáig számítva, de legfeljebb az aktuális megrendelés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. Az Eladóval
szemben érvényesíthető hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a nettó keretösszeg 8 %-a.
A késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesítendő. Jótállás: Üzembe helyezéstől
számított 1 év.
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére kikötött
kötbér érvényesítése mellett.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1)

Meghatározás

IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/03/2018
Helyi idő: 12:00

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: 13/03/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Vaszary Kolos Kórház Esztergom (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.; Gazdasági Hivatal 4. sz. Épület,
Anyaggazdálkodási Osztály).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
Az 1. rész tekintetében az értékelési résszempont szerinti megajánlás alapján alakul a jótállás mértéke.
Finanszírozási, fizetési feltételek:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, jótállás [részletesen a
KD-ban]. AK előleget nem biztosít. Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme HUF. AK az ellenszolgáltatást
szerződésszerű, igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül
átutalással fizeti meg, a KD-ban részletezettek szerint (figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-
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(2) bek., 6:155.§ (1) bek.,). A közbeszerzés támogatásból kerül finanszírozásra, intenzitás: 100 %, a projekt
utófinanszírozott, melyre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is megfelelően alkalmazandók.
Az ellenszolgáltatás finanszírozása az EFOP-2.2.18-17 pályázati támogatásból 100 %-ban európai uniós
forrásból, utófinanszírozással.
1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése
vonatkozásában.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, 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, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3.) Az ajánlati felhívás III.2.2) P.1 és a III.2.3) M.1 szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
4.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, térítésmentesen és teljes terjedelemben
közvetlenül elektronikus úton bármely gazdasági szereplő számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást
tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: http://
www.vaszary.hu
A közbeszerzési dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva e-mail útján megküldeni
a jelen felhívás A mellékletének I. és II. pontjában meghatározott e-mail címre. A fenti kötelezettség
elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő felelősséget nem
vállal.
5.) Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10.
Azon módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot a Kbt. 76. § (10)
bekezdése alapján az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra az I. rész vonatkozásában nem konzultációs jelleggel lehetőséget biztosít,
melynek időpontja: 2018. február 7. napja 11.00 óra.
Találkozó helye: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26–28., Gazdasági Hivatal (4-es épület) I. emelet 12. iroda
Kórház-üzemeltetési Osztály.
Ajánlattevők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel.
10. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.
11. FAKSZ: Dr. Fetter Ádám (00186).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
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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 jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2018
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