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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107527-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Sebészeti implantátumok
2018/S 049-107527
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: Dr. Fetter Ádám
Telefon: +36 706026938
E-mail: fetter.adam@gmail.com
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:
Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül
szállítási szerződés keretében Vaszary Kolos Kórház, Esztergom részére.

II.1.2)

Fő CPV-kód
33184100

II.1.3)

A szerződés típusa
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Árubeszerzés
II.1.4)

Rövid meghatározás:
Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül
szállítási szerződés keretében Vaszary Kolos Kórház, Esztergom részére.

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:
Szállítási keretszerződés különféle szegezések beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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:
I. Humerus szegezés
1. Humerus szegezés - 75 db
2. Szögstabil reteszcsavar humerus szeghez - 285 db
II. Tibia szegezés
1. Tibia szegezés - 60 db
2. Retesz csavar tibia szeghez - 300 db
III. Femur szegezés
1. Femur szegezés - 30 db
2. Reteszcsavar femur szeghez - 120 db
IV. Genocephalikus szegezés
1. Genocephalikus szeg - 15 db
2. Reteszcsavar genochepalikushoz - 30 db
3. Reteszcsavar genochepalikushoz - 60 db
V. Tompor szegezés
1. Trochanter táji törés intramedullaris rögzítése - 255 db
2. Darabos súlyos osteoporosisban szenvedő tomportáji törések intramedullaris rögzítése - 54 db
3. Tompor csavar vagy penge tompor-szeghez - 330 db
4. Retesz csavar tompor-szeghez - 330 db
5. Retesz csavar tompor-szeghez - 600 db
6. DHS lemez - 30 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
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Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: I. tételek esetén a szegezés rendelkezésre áll 180-315 mm hosszban és 7.0-9.5 mm
átmérőben (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: I. tételek esetén a komponens sterilitása minimum 5 év (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: I. tételek elérhetők titán és acél változatban is (igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: II. tételek esetében forgatható célzókar rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: II. tételek esetében a röntgen sugárzás csökkentésére alkalmas speciális reteszfurat
rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: II. tételek esetében felfúrásos és felfúrás nélküli technika egyben rendelkezésre áll
(igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: III. tételek esetében forgatható célzókar rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: III. tételek esetében a röntgen sugárzás csökkentésére alkalmas speciális reteszfurat
rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: III. tételek esetében felfúrásos és felfúrás nélküli technika egyben rendelkezésre áll
(igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: IV. tételek esetében forgatható célzókar rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: IV. tételek esetében a röntgen sugárzás csökkentésére alkalmas speciális reteszfurat
rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: IV. tételek esetében felfúrásos és felfúrás nélküli technika egyben rendelkezésre áll
(igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: V. tételek esetében egy célzókar áll rendelkezésre a 125, 130 és 135 fokos szegekhez
(igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: V. tételek esetében a röntgen sugárzás csökkentésére alkalmas speciális reteszfurat
áll rendelkezésre a hosszú szegek esetében (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: V. tételek esetében a reteszcsavarok egy darabos csomagolásban állnak
rendelkezésre (igen/nem) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 65

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
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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:
Szállítási keretszerződés különféle csavarok és lemezek beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az
esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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:
I. Kettős kanülált combnyak-csavarozás, kompressziós penge
1. toldaléklemezke - 6 db
2. Combnyakcsavar - 240 db
3. DCD toldalék - 6 db
4. Corticalis csavar - 24 db
5. Kompressziós penge - 60 db
II. Corticális csavar
1. Corticalis csavar - 60 db
2. Corticalis csavar - 150 db
3. Corticalis csavar - 300 db
4. Corticalis csavar - 450 db
III. Spongiosa csavar
1. Spongiosa csavar hosszanti, kanülált vezetőfurattal hosszú menettel - 90 db
2. Spongiosa csavar tömör hosszú rövid menettel - 30 db
3. Spongiosa csavar tömör hosszú-, rövid-, végig menettel. - 300 db
4. Spongiosa csavar hosszanti vezetőfurattal hosszú-, rövid-, végig menettel. - 90 db
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IV. Csavarok különféle
1. Malleolar csavar - 60 db
2. Térdszalag csavar - 12 db
3. Fonal rögzítő csavar csonthorgony titán - 30 db
V. Lemezek különféle
1. Rekonstrukciós lemezek AO méret - 30 db
2. Rekonstrukciós lemezek KFI méret - 30 db
VI. Alakos csontlemezek
1. KFI 2,0 minilemezke egyenes - 6 db
2. KFI 2,0 minilemezke L - 6 db
3. KFI 2,7 mini lemez egyenes, L alakú - 15 db
4. KFI 3,5 T lemez egyenes - 15 db
5. KFI 3,5 T lemez ferde - 30 db
6. KFI 3,5 Harmadcsőlemez - 75 db
7. KFI 3,5 DC lemez - 30 db
8. KFI karmos lemez boka - 90 db
9. Támasztó lemez tibiára Manninger féle medialis - 12 db
10. Támasztó lemez lateralis L és T alakú - 9 db
11. AO Keskeny DC lemez - 6 db
12. AO Széles DC lemez - 3 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: I. tételek esetében univerzális műszerkészlet rendelkezésre áll, amely jó a 8 és 9,5
átmérőhöz is (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: I. tételek esetében rendelkezésre áll furat a csavarok végén a váladék levezetéshez
(igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: II. tételek esetében a csavarok egyesével csomagolva állnak rendelkezésre (igen/
nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: II. tételek esetében önvágó kivitel áll rendelkezésre minden átmérő tekintetében (igen/
nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: II. tételek rendelkezésre állnak titán változatban is (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III. tételek esetében a csavarok egyesével csomagolva állnak rendelkezésre (igen/
nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III. tételek esetében önvágó kivitel áll rendelkezésre minden átmérő tekintetében
(igen/nem) / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: III. tételek esetében legalább 25 méretben rendelkezésre áll méretválaszték
tételenként (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III. tételek rendelkezésre állnak titán változatban is (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: IV. tételek rendelkezésre állnak titán változatban is (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: V. tételek esetében legalább 10 méretben rendelkezésre áll méretválaszték
tételenként (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: V. tételek rendelkezésre állnak titán változatban is (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: VI. tételek rendelkezésre állnak titán változatban is (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 120
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:
Szállítási keretszerződés egyéb csontsebészeti implantátumok beszerzésére konszignációs raktár létesítésével
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3)

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

A közbeszerzés ismertetése:
I. Csavarok különféle
1. csontkapocs - 18 db
II. Herbert csavar titán
1. Herbert csavar végig furatos - 15 db
III. Fém alátét
1. Alátét - 60 db
2. Karmos alátét - 30 db
3. Alátét ínszalaghoz (gomblyuk és karmos formában) - 30 db
IV. Drótok különféle
1. Cerclage drót - 9 db
2. Kirschner drót - 900 db
3. Kirschner drót egyhegyű fúródrót, menetes végű. - 45 db
4. kompressziós tűződrót - 18 db
5. cerclage helyettesítő eljárás - 12 db
V. Radius fejecs protézis
1. Radius fejecs protézis - 6 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: I. tétel legalább 5 átmérőben és 7 hosszúságban rendelkezésre áll (igen/nem) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: II. tétel titán alapanyagú változatban rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: II. tétel 4/3 mm arányú menetátmérő arányú változatban rendelkezésre áll (igen/nem) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III. tételek AO és KFI rendszerhez is alkalmasak (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III. tételek PEEK és titán alapanyagú változatban is rendelkezésre állnak (igen/nem) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: IV. tételek 2 mm átmérő és 200 mm hosszúság felett titán kivitelben is rendelkezésre
állnak (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: V. tétel legalább 4 méretben rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
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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:
Szállítási keretszerződés szögstabil lemezek beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. Proximalis humerus - 36 db
2. Distalis humerus - 24 db
3. Olecranon lemez - 15 db
4. Clavicula lemez - 24 db
5. Diaphysis lemez keskeny - 90 db
6. Diaphysis lemez széles - 9 db
7. Proximalis tibia - 33 db
8. Distalis tibia - 18 db
9. Distalis femur - 9 db
10. Distalis radius - 189 db
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11. Mini lemezelés (kéz,láb) - 108 db
12. Symphysis lemez - 3 db
13. Fibula lemez - 36 db
14. Szögstabil csavarok és corticalisok - 420 db
15. Szögstabil csavarok és corticalisok - 150 db
16. Szögstabil csavarok és corticalisok - 1590 db
17. Szögstabil csavarok és corticalisok - 1860 db
18. Szögstabil csavarok és corticalisok - 600 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: [1-18] tétel tekintetében háromszoros csavarkorrekciós lehetőség rendelkezésre áll
(igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: [1-18] tétel tekintetében a nagy lemezeknél kombinált furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség rendelkezésre áll (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: [1-18] tétel tekintetében 3 csavarátmérő rendelkezésre áll a teljes rendszerre (igen/
nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: [1-18] tétel tekintetében a nagy lemezek kompatibilisek a szalagos titán kötöző
rendszerrel (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: [1-18] tétel tekintetében önvágó színkódolt anodizált titán csavarok rendelkezésre
állnak (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

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
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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:
Szállítási keretszerződés titán elasztikus szegek beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. Titán elasztikus szegek - 180 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségtől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: Színkódolt rendszer biztosított (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Végsapkával való lezárhatóság biztosított (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

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
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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:
Szállítási keretszerződés cementes csípőprotézis beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az
esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. Csípőprotézis cementes Müller típusú - 90 db
2. Csípőprotézis cementes Exeter típusú - 60 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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.
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II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szárak méretválasztéka a VI.1. tétel tekintetében legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható: 14 (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A vápák méretválasztéka számszerűen a VI.1. tétel tekintetében (32mm-es és 26 mmes fejhez) legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:12 (db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Fej átmérőnként rendelkezésre álló nyakhosszúság száma a VI.1. tétel tekintetében
legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:6 (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 12-14 kónuszméret biztosítása a VI.1. tétel tekintetében (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Luxaciós vápa elérhetősége a VI.1. tétel tekintetében (igen/nem) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A szárak méretválasztéka a VI.2. tétel tekintetében legalacsonyabb megajánlható:1
(db) legkedvezőbb megajánlható:14 (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A vápák méretválasztéka számszerűen a VI.2. tétel tekintetében (32mm-es és 26 mmes fejhez) legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:14 (db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Fej átmérőnként rendelkezésre álló nyakhosszúság száma a VI.2. tétel tekintetében
legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:6 (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 12-14 kónuszméret biztosítása a VI.2. tétel tekintetében (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Luxaciós vápa elérhetősége a VI.2. tétel tekintetében (igen/nem) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 60

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
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II.2.1)

Elnevezés:
Szállítási keretszerződés cement nélküli csípőprotézis beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az
esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 7

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. Csípőprotézis cement nélküli - 36 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségtől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: A szárak méretválasztéka számszerűen legalacsonyabb megajánlható: 1 (db)
legkedvezőbb megajánlható: 20(db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A vápák méretválasztéka legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb
megajánlható: 14 (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Műanyag betét különféle méretben (szimmetrikus és asszimmetrikus kivitelben)
legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 14 (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Protézis fej átmérőnként rendelkezésre álló nyakhosszúság száma legalacsonyabb
megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 10 (db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 12-14 kónuszméret biztosítása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

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:
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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:
Szállítási keretszerződés cervikokapitális csípőprotézis beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az
esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. CKP (Cervikokapitális csípőprotézis) - 72 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségtől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: A szárak méretválasztéka legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb
megajánlható: 14 (db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 12-14 kónuszméret biztosítása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A CKP fej különféle méretben legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb
megajánlható: 6 (db) / Súlyszám: 15

10/03/2018
S49
http://ted.europa.eu/TED

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

14 / 26

HL/S S49
10/03/2018
107527-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

15 / 26

Ár - Súlyszám: 60
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:
Szállítási keretszerződés totál térdprotézis beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 9

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. Totál térdprotézis - 45 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségtől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
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Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: A femur méretválaszték nagysága (csak az alap protézisre) hátsó keresztszalag
megtartó, jobbos-balos kivitelben (db) legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 8
(db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A tibia tálca méretválaszték nagysága (csak az alap protézisre) (db) legalacsonyabb
megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 10 (db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Müanyag betét különféle méretben a tibia tálcának megfelelően (nagyság (db))
legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 10 (db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Müanyag betét különféle méretben a tibia tálcának megfelelően (vastagság) (db)
legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 6 (db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Különböző komponensek kombinálhatósága (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hátsó keresztszalag megtartó, - Hátsó keresztszalag kiváltó revíziós rotating hinge
zsanéros változatok megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

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.
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II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Szállítási keretszerződés speciális rendszerek beszerzésére konszignációs raktár létesítésével az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház részére
Rész száma: 10

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33184100

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. Csontcement - 300 db
2. Felszívódó drót és csavar - 30 db
3. Csontpótló anyagok - 6 db
4. Meniscus varró készülék - 6 db
Ajánlatkérő a fent meghatározott alapmennyiségektől + 30 % mértékben térhet el a keretszerződés teljesítése
során.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő székhelyén történő készletkihelyezéssel elkülönült konszignációs
raktárat létesíteni a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt feltételek
szerint.
Nyertes ajánlattevő a fenti eszközök 2 hónapra vetített alapmennyiségének megfelelő mennyiségű árut köteles
folyamatosan konszignációs készleten tartani az Ajánlatkérő erre a célra kijelölt raktárában.
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
Minőségi kritérium - Név: Csontcement esetében 20 g-os kiszerelés, min. 5 éves utánkövetés, antibiotikum
tartalom (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Csontcement esetében 40 g-os kiszerelés, min. 5 éves utánkövetés, antibiotikum
tartalom (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Felszívódó Kirschner- drótok min. 3 éves utánkövetés (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felszívódó Kirschner- csavarok min. 3 éves utánkövetés (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Csontpótló anyagok min. 3 éves utánkövetés (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

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
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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.

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:
A kizáró okok felsorolása: 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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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.
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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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben a kizáró okok igazolására előírt igazolási módok is kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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.
Amennyiben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra
is - 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
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ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
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:
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 a felhívás feladásának
napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért teljes nettó
árbevételének kell elérnie az előírt összegeket.
Az a szervezet, amelynek adatait az 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.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételre vonatkozó feltételnek megfelelni.
Ajánlatkérő elfogadja az EEKD IV. rész α szakasz kitöltését, a részletes adatok megadása nélkül.
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 45 000 000 forintot;
II. rész tekintetében: nettó 10 000 000 forintot;
III. rész tekintetében: nettó 1 000 000 forintot;
IV. rész tekintetében: nettó 50 000 000 forintot;
V. rész tekintetében: nettó 2 000 000 forintot;
VI. rész tekintetében: nettó 10 000 000 forintot;
VII. rész tekintetében: nettó 5 000 000 forintot;
VIII. rész tekintetében: nettó 5 000 000 forintot;
IX. rész tekintetében: nettó 6 000 000 forintot;
X. rész tekintetében: nettó 2 000 000 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:
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
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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.
Ajánlatkérő elfogadja az EEKD IV. rész α szakasz kitöltését, a részletes adatok megadása nélkül.
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 megelőző 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 időpontját (év/hónap/
nap), a szállítás tárgya,a teljesítés mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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 termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott
alapkövetelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év összességében:
I. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [800] darab [Különféle szegezés].
Szállítását.
II. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [1500] darab [Különféle csavarok és lemezek].
Szállítását.
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III. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [685] darab [Egyéb csontsebészeti implantátumok: különféle csavarok, Herbert csavar, fém alátét, különféle
drótok, radius fejes protézis)].
Szállítását.
IV. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [3120] darab [Szögstabil lemezek].
Szállítását.
V. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [100] darab [Titán elasztikus szegek].
Szállítását.
VI. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [90] darab [Csípőprotézis cementes].
Szállítását.
VII. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [20] darab [Csípőprotézis cement nélküli].
Szállítását.
VIII. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [40] darab [CKP (Cervikokapitális csípőprotézis)].
Szállítását.
IX. rész vonatkozásában:
Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [25] darab [Totál térdprotézis].
Szállítását.
X. rész vonatkozásában:

10/03/2018
S49
http://ted.europa.eu/TED

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

22 / 26

HL/S S49
10/03/2018
107527-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

23 / 26

Legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csontsebészeti implantátumok és/
vagy protézisek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben
magukban foglalták legalább.
— [200] darab [Speciális rendszerek: csontcement, felszívódó drót és csavar, csontpótló anyagok, meniscus
varró készülék].
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.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 12 hónap, kezdő időpontja a beültetés időpontja.
Késedelmi kötbér alapja az aktuális eseti megrendelésben a késedelemmel érintett Eszköz(ök) nettó
(össz)értéke, mértéke a késedelem minden napja után napi 0,5 % maximuma a nettó keretösszeg 8 %-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.
Meghiúsulási kötbér: az elmaradt aktuális megrendelésből le nem szállított Eszközök nettó értékének 20 %-a.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződéses ellenérték kifizetésére havonta utólag, 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

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: 17/04/2018
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
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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: 17/04/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
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:
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 megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1) Az ajánlatot és mellékleteit írásban, 1 db papír alapú pld-ban és 1 db arról készült másolatban elektronikus
adathordozón (pdf formátumban) kell benyújtani. 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 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. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Azon módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot a Kbt. 76. § (10)
bekezdése alapján az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
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A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a jelen felhívás IV.2.1) pontja szerinti VI. rész 1-3., VI. rész 6-8.,
VII. rész 1-4., VIII. rész 1., VIII. rész 3., IX. rész 1-4. értékelési részszempontok tekintetében előírja, hogy a
legalacsonyabb megajánlható (minimum) értéket el nem érő megajánlás az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének
e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi, illetve a legkedvezőbb megajánlható értéket elérő vagy
meghaladó megajánlást ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli.
Ajánlatkérő valamennyi rész 2. pontjától kezdve értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató III.B1. pontja szerinti
pontozással kerülnek elbírálásra. igen 10 pont, nem 0 pont.
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 nyútásához.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9.) Ajánlatkérő széles méretválaszték alatt a teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozatot érti, melyet
megtalálhatunk a részletes specifikációban, valamint az ártáblázatban is. Külön jelölve van minden tételnél a
hossz, az átmérő így ezek alapján egyértelmű ajánlattevőnek a méretválaszték.
10.) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja konszignációs raktár kihelyezését (2 havi raktárkészlet
kihelyezésével) a dokumentáció szerződés-tervezetében meghatározott
Feltételek szerint.
11.) FAKSZ: Dr. Fetter Ádám (00186)
12.) Ajánlattevő az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásával kapcsolatban nyújtsa be
nyilatkozatát, a nyilatkozatát nemleges tartalommal is kérjük benyújtani.
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. § rendelkezései szerint.
III.1.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:
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.
VI.3) További információk folytatása:
13.) Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, miszerint az ajánlatnak tartalmaznia kell
különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, (eredeti példányban kérjük
csatolni) valamint a Kbt. (4) bekezdésére, miszerint Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi
jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása
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mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
14.) Ajánlattevő köteles mellékleni ajánlatához az ajánlattevő saját vonatkozásában; az ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója vagy az alkalmasság
igazolására igénybe venni kívánt gazdasági szereplő szervezet képviseletében az ajánlatban
kötelezettségvállalásra jogosult nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját a (2006.
évi V. törvény 9. § (1) bek. szerint. Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása
alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű
magánokirat szükséges.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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:
08/03/2018
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