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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218573-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Műtőtermi textíliák
2018/S 096-218573
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Vaszary Kolos Kórház Esztergom
EKRSZ_11642572
Petőfi Sándor Utca 26-28.
Esztergom
2500
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fetter Ádám
Telefon: +36 706026938
E-mail: fetter.adam@gmail.com
Fax: +36 33542302
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vaszary.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000032472018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000032472018/reszletek

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:
Műtéti izoláció
Hivatkozási szám: EKR000032472018

II.1.2)

Fő CPV-kód
39518100

II.1.3)

A szerződés típusa
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Árubeszerzés
II.1.4)

Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére egyszer használatos műtéti izoláció
tárgyban.

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:
Szettek
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
39518100

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. 1845 db Általános szett
2. 66 db Laparoscopos szett
3. 1110 db Sectio szett
4. 360 db TUR szett
5. 1020 db Lyukaslepedő szett
6. 315 db Slicclepedő szett
7. 120 db Cystoscopos szett
8. 510 db Kézsebészeti szett
9. 1875 db Végtag szett
10. 390 db Arthroscopia szett
11. 540 db Térd szett
12. 480 db Verticalis szett
13. 240 db Csípőprotézis szett
14. 1350 db Centrál Véna szett
15. 1188 db Szülésvezető szett
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
A beszerzés tárgyát képező eszközökkel szemben elvárt műszaki paramétereket, valamint a szerződéses
feltételeket a részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint
szerződéstervezet tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségek maximum 30 %-ának
megfelelő mennyiségű eszköz vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon
azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződés időtartama alatt.

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 Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az
ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
— 2015. évi CXLIII. törvény,
— 2013. évi V. törvény,
— 2011. évi CXCV. törvény,
— 2017. évi CL. törvény,
— 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Steril
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
39518100

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:
900 db asztalterítő 100x150 cm, funkcionálisan kétrétegű
330 db asztalterítő 150x190 cm, funkcionálisan kétrétegű
960 db Műszerasztalhuzat Sonnenburg 79x145 cm, felső felületén nedvszívó réteggel ellátott
360 db Operációs ragasztó 9x49 cm, rugalmas, teljes felületén hypoallergén ragasztóval ellátott
540 db Genitália takaró 18 x 40 cm-s, incíziós fóliával fedett, középen elhelyezett 10,5 x 32 cm-s, nem szőtt
nedvszívó felülettel
720 db Operációs lepedő 75 x 75 cm, három rétegű, ragasztós széllel
630 db Operációs lepedő 75 x 100 cm, három rétegű, ragasztós széllel
1260 db Operációs lepedő 175 x 175 cm, három rétegű, ragasztós széllel

23/05/2018
S96
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 14

HL/S S96
23/05/2018
218573-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4 / 14

420 db Ragasztós szélű lyukas lepedő 50x60 cm, funkcionálisan kétrétegű, centrálisan elhelyezett ragasztós
szélű 6x8cm-es nyílással
6900 db Lyukas lepedő 50x60 cm, funkcionálisan kétrétegű, centrálisan elhelyezett 6x8cm-es nyílással
1680 db Lepedő 75x90 cm, funkcionálisan kétrétegű
600 db Végtagzsák 75 x 120 cm
330 db Végtagzsák 22x75 cm, speciálisan összehajtott, belső komfortréteggel ellátott, külső felszíne ellenáll a
folyadék behatolásának
900 db Végtagzsák 32x120 cm, speciálisan összehajtott, belső komfortréteggel ellátott, külső felszíne ellenáll a
folyadék behatolásának
1080 db RTG izoláló 140 cm, Átlátszó PE fóliahuzat, körgumis nyílással.
60 db C-kar izoláló 265x152 cm, mindkét röntgenfejet és a C-ívet takaró, átlátszó PE fóliahuzat rögzítő
szalagokkal, ragasztó pontokkal ellátott.
510 db Lyukas lepedő "funkcionálisan kétrétegű, excentrikusan elhelyezett ragasztós szélű 14x14 cm-es
nyílással. 200x280 cm
60 db Kábel/kamera izoláló Teleszkópszerűen összehajtott, átlátszó PE cső, egyik vége teljes szélességében
nyitott, másik vége elasztikus nyílással, ragasztó szalagokkal ellátott.
30 db Folyadékgyűjtő zsák 50x50 cm, átlátszó PE fólia V-alakú folyadékgyűjtő zsák, merevítős, ragasztós szélű,
szűrővel, leeresztő csappal ellátott.
54 db Műtőasztal takaró 90cm x50 m, tekercsben, nem steril, zöld
900 db Inciziós fólia, teljes méret 30x26 cm (tapadási felület 30x20 cm)...
540 db Incizíós fólia, teljes méret 45x26 cm (tapadási felület 45x20 cm)...
540 db Incíziós fólia teljes méret 15x26 cm (tapadási felület 15x20 cm) ...
150 db Sliccelt lepedő sliccelt lepedő 200 x 260 cm, 20 x 102 cm-s, ragasztós szélű slicc nyílással, extra
nedvszívó réteggel
4500 db Operációs kabát "L" Körsteril egyszer használatos operációs kabát....
10 500 db Operációs kabát "XL" Körsteril egyszer használatos operációs kabát...
1200 db Operációs kabát "XL-L" Körsteril egyszer használatos operációs kabát...
450 db Operációs kabát "L" Körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
2

övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyaga minimum 68 g/m nem szőtt, cellulóz/poliészter,
latexmentes. Külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot
biztosít. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyedi külső PE vákuum-csomagolásban.Hossz: min. 121 cm
960 db Operációs kabát "XL" Körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
2

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyaga minimum 68 g/m nem szőtt, cellulóz/
poliészter, latexmentes. Külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szintű
komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyedi külső PE vákuum-csomagolásban. Hossz:
min. 132 cm
960 db Operációs kabát "XL-L" Körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
2

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyaga minimum 68 g/m nem szőtt, cellulóz/
poliészter, latexmentes. Külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szintű
komfortot biztosít. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyedi külső PE vákuum-csomagolásban. Hossz:
min. 145 cm
A részletes műszaki paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza!
Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
23/05/2018
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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: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségek maximum 30 %-ának
megfelelő mennyiségű eszköz vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon
azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződés időtartama alatt.

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 Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az
ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
— 2015. évi CXLIII. törvény,
— 2013. évi V. törvény,
— 2011. évi CXCV. törvény,
—, 2017. évi CL.törvény,
— 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Nem steril
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
39518100

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:
2

7272 db Egyszerhasználatos Zsiliping "M" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén, latexés formaldehidmentes. A zsiliping kerek nyakrésszel és patenttal, valamint három zsebbel ellátott, zöld
2

4300 db Egyszerhasználatos Zsiliping "L" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén, latexés formaldehidmentes. A zsiliping kerek nyakrésszel és patenttal, valamint három zsebbel ellátott, zöld
2

12 900 db Egyszerhasználatos Zsiliping "XL" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek nyakrésszel és patenttal, valamint három zsebbel ellátott, zöld
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2

900 db Egyszerhasználatos Zsiliping "XXL" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek nyakrésszel és patenttal, valamint három zsebbel ellátott, zöld
2

6372 db Egyszerhasználatos Zsilipnadrág "M" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsilipnadrág derékgumírozással, oldalsó zsebbel ellátott.
2

14 400 db Egyszerhasználatos Zsilipnadrág "L" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsilipnadrág derékgumírozással, oldalsó zsebbel ellátott.
2

9300 db Egyszerhasználatos Zsilipnadrág "XL" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsilipnadrág derékgumírozással, oldalsó zsebbel ellátott.
2

1260 db Egyszerhasználatos Zsilipnadrág "XL" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsilipnadrág derékrészén kötőszalag biztosítja a megfelelő méret beállítását,
egy oldalsó zsebbel ellátott, zöld
2

960 db Egyszerhasználatos Zsilipnadrág "XXL" Anyaga minimum: 50 g/m nem szőtt antisztatikus polipropilén,
latex- és formaldehidmentes. A zsilipnadrág derékgumírozással, oldalsó zsebbel ellátott.
45 000 db Körgumis, kerek sapka"Nem-szőtt, nem szöszölődik, jól szellőző, latexmentes, hipoallergén. Teljesen
fedi az egész fejet, körgumírozása stabilan rögzít.
30 000 db Csákó sapka Nem-szőtt, nem szöszölődik, jól szellőző, latexmentes, hipoallergén. Teljesen fedi az
egész fejet. Homlok részen rugalmasan zár.
450 000 db Maszk orrmerevítővel, kötős Nagy baktériumszűrő képességű (min. 99,8 %), kötőszárakkal ellátott,
három rétegű nem szőtt operációs maszk. Nem szöszölődik, latex- és formaldehidmentes, hipoallergén,
ragasztóanyagot nem tartalmaz, ultrahangos összeerősítésű. Külső felszíne ellenáll a folyadék áthatolásának,
belső puha felszíne megkülönböztetett színű, orrnyereg részen jól formázható orrmerevítővel.Tároló/adagoló
dobozban szállítva.
600 000 db Maszk orrmerevítővel, gumis Nagy baktériumszűrő képességű (min. 99,8 %), komfort réteggel
bevont gumihurokkal ellátott, három rétegű nem szőtt operációs maszk. Nem szöszölődik, latex- és
formaldehidmentes, hipoallergén, ragasztóanyagot nem tartalmaz, ultrahangos összeerősítésű. Külső felszíne
ellenáll a folyadék áthatolásának, belső puha felszíne megkülönböztetett színű, orrnyereg részen jól formázható
orrmerevítővel. Tároló/adagoló dobozban szállítva.
75 000 db Cipővédő "Antisztatikus kék PE, latex- és formaldehidmentes. Gumis, külső felülete érdesített.
7800 db Látogató köpeny nem szőtt textíl, gumírozott mandzsettával, zseb nélkül, min. 27 gr. Patentos XL
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
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.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

23/05/2018
S96
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 14

HL/S S96
23/05/2018
218573-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

7 / 14

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségek maximum 30 %-ának
megfelelő mennyiségű eszköz vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon
azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződés időtartama alatt.

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 Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az
ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
— 2015. évi CXLIII. törvény,
— 2013. évi V. törvény,
— 2011. évi CXCV. törvény,
— 2017. évi CL. törvény,
— 2007. évi CXXVII. törvény.

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:
Kizáró okok valamennyi rész tekintetében.
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.
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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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében irányadó: 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, az EEKD IV. rész α pont szerinti egyszerű
nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el:
I. rész tekintetében: nettó 25 000 000 forintot;
II. rész tekintetében: nettó 20 000 000 forintot;
III. rész tekintetében: nettó 2 800 000 forintot;
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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Valamennyi rész tekintetében:
M.1. 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 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 három év
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 időpontja (év/hónap/
nap), a szállítás tárgya, mennyisége, 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 a saját teljesítés mértékét HUF-ban illetve az alkalmasság
megítéléséhez szükséges műszaki mennyiséget tartalomban).
Valamennyi rész tekintetében:
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján valamennyi
megajánlott rész vonatkozásában csatolnia kell az elismert, (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó CE megfelelőségi tanúsítványt és a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja,
hogy a te
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év összességében:
I. rész vonatkozásában:
, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, izolációs termékek szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, (mely több darab is lehet) amely vagy amelyek összességükben magukban
foglalták legalább.
— 922 db Általános szett,
— 33 db Laparoscopos szett,
— 555 db Sectio szett,
— 18 db TUR szett,
— 510 db Lyukaslepedő szett,
— 157 db Slicclepedő szett,
— 60 db Cystoscopos szett,
— 255 db Kézsebészeti szett,
— 938 db Végtag szett,
— 195 db Arthroscopia szett,
— 270 db Térd szett,
— 240 db Verticalis szett,
— 120 db Csípőprotézis szett,
— 675 db Centrál Véna szett,
— 594 db Szülésvezető szett.
Szállítását.
II. rész vonatkozásában:
, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, izolációs termékek szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, (mely több darab is lehet), amely vagy amelyek összességükben magukban
foglalták legalább.
— 615 db asztalterítő,
— 480 db Műszerasztalhuzat,
— 180 db Operációs ragasztó rugalmas,
— 270 db Genitália takaró,
— 870 db Operációs lepedő,
— 210 db Ragasztós szélű lyukas lepedő,
— 1830 db Lyukas lepedő,
— 840 db Lepedő,
— 915 db Végtagzsák,
— 540 db RTG izoláló,
— 30 db C-kar izoláló,
— 255 db Lyukas lepedő,
— 30 db Kábel/kamera izoláló,
— 15 db Folyadékgyűjtő zsák,
— 27 db Műtőasztal takaró, tekercsben, nem steril, zöld,
— 990 db Inciziós fólia,
— 75 db Sliccelt lepedő,
— 9285 db Operációs kabát,
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— szállítását.
III. rész vonatkozásában:
, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, izolációs termékek szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal (mely több darab is lehet), amely vagy amelyek összességükben magukban
foglalták legalább.
— 12 686 db Egyszerhasználatos Zsiliping,
— 16 146 db Egyszerhasználatos Zsilipnadrág,
— 22 500 db Körgumis, kerek sapka,
— 15 000 db Csákó sapka,
— 225 000 db Maszk orrmerevítővel,
— 300 000 db Maszk orrmerevítővel,
— 37 500 db Cipővédő,
— 3900 db Látogató köpeny.
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.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A megajánlott termék nem rendelkezik az előírt CE tanúsítvánnyal és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal,
amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben
meghatározott alapkövetelményeknek.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 12 hónap.
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett áru nettó
ellenszolgáltatási összegének 1 %-a. A késedelmi kötbér érvényesített összértéke nem haladhatja meg az áru
nettó ellenszolgáltatási összegének 30 %-át.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke az aktuális megrendelésben a hibával érintett termék(ek) nettó (össz)értékének
napi 0,5 %-a, a hibás teljesítés napját követő naptól a hiba Szállító részéről történő megfelelő orvoslásáig
számítva, de legfeljebb az aktuális megrendelés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. A Szállítóval szemben
érvényesíthető hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a nettó keretösszeg 8 %-a.
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére kikötött
kötbér érvényesítése mellett.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/07/2018
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: 04/07/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:
EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a 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 megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
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.1.2) P.1 és a III.1.3) M.1; M.2, 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
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tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: http://
www.vaszary.hu
5.) Ajánlattevő köteles nyilatkozatot csatolni a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdéseivel kapcsolatosan.
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.)Az ajánlattevő alternatív ajánlatot, és többváltozatú ajánlatot nem tehet.
10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az
ajánlattevőnek a dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
11.) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
12.) AK projekttársaság létrehozását kizárja.
13.) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
14.) AK jótállási/teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását nem írja elő.
15.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fetter Ádám. 00186
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem
alkalmazza.
17.) Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
18.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban,úgy egy nemleges tartalmú nyilatkozatot.
19.) A határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
20.) Ajánlattevőnek ajánlatában részletes nyilatkozatot szükséges becsatolnia a megajánlott termékek
megfelelősége vonatkozásában.
21.) Az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben
előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3. További információk folytatása:
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23.) Értékelési szempont valamennyi rész vonatkozásában a legalacsonyabb ár, az alábbi indokok miatt: A
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
24. „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel
vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben,
összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított,
közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből
Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2018
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