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
VIII. 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:
VIII. CKP Cervicocapitalis csípőprotézis:
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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:
széles,
rotációstabilitást biztosító design
rövid és hosszú nyakváltozatok,
14 szárméret

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem

-

-

Megfelelően aláhúzandó!

2

Igen/Nem1

matt szemcseszórt felszín
alapanyaga
magas
nitrogéntartalmú acél
Fej: 26 mm-es átmérőjű fejek
6 nyakhosszúság
Egyenletes
(4
mm-es)
nyakhosszúság emelkedés
Szükség esetén nyaktoldalék
lehetősége
Bipoláris
fej:
Bipoláris
kialakítás
26
mm-es
fejekhez
illeszkedő belső
2 mm-ként emelkedő
méretválaszték 41-től 53-as
külső méretig, de szükség esetén
elérhető 67 mm-es külső
átmérőig is,
három részből áll:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
4
Megfelelően aláhúzandó!
5
Megfelelően aláhúzandó!
6
Megfelelően aláhúzandó!
7
Megfelelően aláhúzandó!
8
Megfelelően aláhúzandó!
9
Megfelelően aláhúzandó!
10
Megfelelően aláhúzandó!
11
Megfelelően aláhúzandó!
2
3

3

Igen/Nem2
Igen/Nem3
Igen/Nem4
Igen/Nem5
Igen/Nem6
Igen/Nem7
Igen/Nem8
Igen/Nem9

Igen/Nem10

Igen/Nem11

•
külső
fémhéj:
korrózióálló anyagú
•
belső betét: polietilén
anyagú
•
rögzítő-gyűrű: polietilén
anyagú
A CKP csípőprotézist biztosító
cégnek meg kell felelnie a VI.
részben leírt Müller típusú
endoprotézisnél leírtaknak is,
beleérteve a 10 éves utánkövetést
is.
A rendszernek átjárhatónak kell
lennie, azokra az esetekre
gondolva, amikor a CKP nem
ültethető be és konvergálni
szükséges totál csípőprotézisre.
A
szárak
méretválasztéka
legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható:
14 (db)
12-14 kónuszméret biztosítása

-

-

-

-

-

30

-

20

A CKP fej különféle méretben
legalacsonyabb megajánlható: 1
(db) legkedvezőbb megajánlható:
6 (db)

30

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
14
Megfelelően aláhúzandó!
12
13
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Igen/Nem12

Igen/Nem13

……….. db.
(kérjük megadni)
Igen/Nem14
……….. db.
(kérjük megadni)

