VI. MŰSZAKI ADATLAP
a
„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”
tárgyú közbeszerzési eljárás
IX. része tekintetében
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1.) Kitöltési útmutató az ajánlattevők számára:
Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben
támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben
támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni
oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát
ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt
valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az
ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem
állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelősége. Ajánlattevők az alábbi
táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”,„műszaki paraméterrel szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!
2.) Műszaki adatlap:
IX. Cementes total térd protézis:
A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:
Termék megnevezése:
Származási ország:
Vastus medialis megtartó és
minimál invazív technikával is
beültethető totál felszínpótló
térdprotézis
az
alábbi
feltételeknek feleljen meg:
Intraoperatív
variálhatóság
szempontjából a rendszeren belül

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem
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„hátsó keresztszalag megtartó –
hátsó keresztszalag kiváltó –
revíziós – „rotating hinge”
zsanéros változatok szükségesek.

A rendszer a 155 fokos flexiót
lehetővé tevő úgynevezett „highflex” változatból álljon
Opcionálisan
álljon
rendelkezésre mozgó platós
„flex-mobile” változat is a
rendszeren belül.
Legalább 5 db femur, valamint 2
db mikro, 1 db makroméret –
összesen 8 méret – és legalább 6
db fémtálcás tibia, valamint 2
mikro, 2 makro méret – összesen
10 méret – és legalább 6 patella
átmérő álljon rendelkezésre.
A
keresztszalag
megtartó
implantátumnál
bármelyik
femur,
bármelyik
tibia,
bármelyik patella egymással
szabadon illeszthető legyen
(kivéve mikro a makroval, makro
a mikroval).
A protézis quadriceps izom
megtartó
minimál
invazív

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
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Megfelelően aláhúzandó!
1
2

3

Igen/Nem1

Igen/Nem2

Igen/Nem3

Igen/Nem4

Igen/Nem5

technikával beültethető legyen. A
behelyező műszerkészlet akár
utazó tálcával is lehetséges.
Revíziós totál térdprotézis:
femur komponens, az ehhez
szükséges kiegészítő blokkokkal
és rögzítést fokozó egyenes és
360 fokban offset stabilizáló
szárral, tibia komponens, az
ehhez szükséges kiegészítő
blokkokkal és rögzítést fokozó
mind egyenes, mind 360 fokban
offset stabilizáló szárral, és
patella komponens.
Az implantátumok és az alap
műszerkészlethez
illeszthető
revíziós műszerelemek alkossák
a rendszert.
Az
intraoperatív
kiterjeszthetőség
foglalja
magában a „rotating hinge”
illetve oldalstabilizált tengelyes
lehetőséget is.
A revíziós tibiához, illetve
femurhoz egyenes, - vagy
magában „offset” szár legyen

-

-

-

-

-

-

-

-

Megfelelően aláhúzandó!
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kapcsolható, mely 360 fokban
bármely irányban beállítható
A behelyező műszerkészlet akár
utazó tálcával is lehetséges.
A
femur
méretválaszték
nagysága
(csak
az
alap
protézisre) hátsó keresztszalag
megtartó,
jobbos-balos
kivitelben (db) legalacsonyabb
megajánlható:
1
(db)
legkedvezőbb megajánlható: 8
(db)
A tibia tálca méretválaszték
nagysága
(csak
az
alap
protézisre) (db) legalacsonyabb
megajánlható:
1
(db)
legkedvezőbb megajánlható: 10
(db)
Müanyag
betét
különféle
méretben a tibia tálcának
megfelelően (nagyság (db))
legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható:
10 (db)
Müanyag
betét
különféle
méretben a tibia tálcának
megfelelően (vastagság) (db)
legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható:
6 (db)
10
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-

-

-
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……….. db.
(kérjük megadni)
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……….. db.
(kérjük megadni)
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……….. db.
(kérjük megadni)

-
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……….. db.
(kérjük megadni)

Megfelelően aláhúzandó!
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Különböző
komponensek
kombinálhatósága
Hátsó keresztszalag megtartó, Hátsó keresztszalag kiváltó
revíziós rotating hinge zsanéros
változatok megléte
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Megfelelően aláhúzandó
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