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
VI. 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:
VI. Protézisek és egyéb speciális rendszerek:
VI/1. „Müller típusú” cementes csípő protézis

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):

Termék megnevezése:
Származási ország:
- Szár: „Müller típusú”
csípőprotetikai filozófiába
illeszthető dupla ék alakú szár,
széles, rotáció-stabilitást
biztosító egyenes forma, rövid és
hosszú nyakváltozatok, 14

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni

-

-
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Igen/Nem

szárméret, matt szemcseszórt
felszín. Alapanyaga magas
nitrogéntartalmú acél

Fej: 28 mm-es átmérőjű fejek, de
elérhető 26, és 32 mm-es
átmérőkben is, 6 nyakhosszúság.
Egyenletes
(4
mm-es)
nyakhosszúság
emelkedés.
Szükség esetén nyaktoldalék
lehetősége
Opcionálisan 14-16-os konuszú
fejek biztosítása 26, 28, 32 mmes átmérővel és átmérőnként 6
hosszúságban.
- Vápa: 28 mm-es fejekhez 40-től
62-es külső méretek, 2 mm-es
méretemelkedéssel (12 db), de
elérhető 26 mm-es (10 méret: 40től 58-as méretig) és 32 mm-es
fejekhez (10 méret: 44-től 62-es
méretig) is.
Opcionális
vápaperem
kiegészítés,
illetve
revisios
lehetőség is legyen elérhető akár
utazó tálcával is.
A
műszerkészlet
legyen
egyszerű, kevés alkatrészből álló,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
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Megfelelően aláhúzandó!
4
Megfelelően aláhúzandó!
5
Megfelelően aláhúzandó!
1
2

3

Igen/Nem1

Igen/Nem2

Igen/Nem3

Igen/Nem4
Igen/Nem5

könnyen karbantartható, kis
hibalehetőségű konstrukció.
10
éves
utánkövetéses
vizsgálatot fel tudjon mutatni.
A szárak méretválasztéka a
legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható:
14 (db)
A
vápák
méretválasztéka
számszerűen (32mm-es és 26
mm-es fejhez) legalacsonyabb
megajánlható:1
(db)
legkedvezőbb megajánlható:12
(db)
Fej átmérőnként rendelkezésre
álló
nyakhosszúság
száma
legalacsonyabb megajánlható:1
(db)
legkedvezőbb
megajánlható:6 (db)
12-14 kónuszméret biztosítása
Luxaciós vápa elérhetősége

Igen/Nem6

-

-

-

10

……….. db.
(kérjük megadni)

-

30

……….. db.
(kérjük megadni)

-

10

……….. db.
(kérjük megadni)

-

10

-

20

VI/2. Exeter típusú cementes csípő protézis

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
8
Megfelelően aláhúzandó!
6
7

4

Igen/Nem7
Igen/Nem8

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):

Termék megnevezése:
Származási ország:
Rozsdamentes acél alapanyagú,
duplaék alakú („Exeter típusú”)
polírozott szárkivitel, melyből
legalább 6 méretű normál,
legalább 3 méretű offset és
legalább 2 méretű hosszított
szárkivitel álljon rendelkezésre.
Ezekhez
minimálisan
3
nyakhosszúságot biztosító 22,
28, illetve 32 mm-es átmérőjű fej
szükséges.
A vápa vonatkozásában legalább
7-7 db 28, illetve 32-es fejméretet
befogadó
átmérő
álljon
rendelkezésre.
Minimál invazív A/L, vagy
posterolateral mini feltárásból is
beültethető legyen.
Szakmai elvárások: A cementes
szár legalább 6 standard szárból
álló sorozatból álljon, dysplasiás

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
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Megfelelően aláhúzandó!
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Megfelelően aláhúzandó!
9

10

5

Igen/Nem

Igen/Nem9

Igen/Nem10

Igen/Nem11
Igen/Nem12

esetekre
extrém
vékony
szármérettel.
A cementes szárból extended
offset szársorozat is álljon
rendelkezésre,
legalább
3
méretben.
Dysplasiás
esetekre
álljon
rendelkezésre 44-esnél kisebb
vápa is, két méretben.
Revisios lehetőség is legyen
elérhető,
a
behelyező
műszerkészlet akár utazó tálcával
is lehetséges.
A
műszerkészlet
legyen
egyszerű, kevés alkatrészből álló,
könnyen karbantartható, kis
hibalehetőségű konstrukció, akár
utazótálca formájában is.
10
éves
utánkövetéses
vizsgálatot fel tudjon mutatni.
A szárak méretválasztéka a
legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható:
14 (db)
A
vápák
méretválasztéka
számszerűen (32mm-es és 26
mm-es fejhez) legalacsonyabb
megajánlható:1
(db)
13
14

Igen/Nem13

-

-

-

-

-

10

……….. db.
(kérjük megadni)

-

30

……….. db.
(kérjük megadni)

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!

6

Igen/Nem14

legkedvezőbb megajánlható:14
(db)
Fej átmérőnként rendelkezésre
álló
nyakhosszúság
száma
legalacsonyabb megajánlható:1
(db)
legkedvezőbb
megajánlható:6 (db)
12-14 kónuszméret biztosítása
Luxaciós vápa elérhetősége

15
16

-

10

-

10

-

20

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!

7

……….. db.
(kérjük megadni)
Igen/Nem15
Igen/Nem16

