
HL/S S184
24/09/2019
447332-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 31

24/09/2019 S184
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 31

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447332-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sopron: Kórházi textíliák
2019/S 184-447332

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
EKRSZ_97694645
Győri út 15.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Kampós Gyöngyi
Telefon:  +36 99514200
E-mail: kampos.gyongyi@sopronigyogykozpont.hu 
Fax:  +36 99514250
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronkorhaz.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/EKR000486952019/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/EKR000486952019/reszletek
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:
Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000486952019

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:kampos.gyongyi@sopronigyogykozpont.hu
http://www.sopronkorhaz.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486952019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486952019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486952019/reszletek
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39518000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
részére, 13 részben.

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:
Egyszer használatos steril operációs kabát
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés; Méret]
3500; 1050; Operációs kabát "L"; Hosszúság a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm, Hosszúság középen
elől: 119 cm, szélessége karöltőtől karöltőig minimum 67 cm;
4800; 1 440; Operációs kabát "XL"; Hosszúság a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm, Hosszúság középen
elől: 118 cm, szélessége karöltőtől karöltőig minimum 74 cm;
50; 15; Operációs kabát "XXL"; Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától 152 cm, középen elöl: 143
cm. Szélessége karöltőtől karöltőig minimum: 75 cm;
480; 144; Standard operációs kabát "M"; Hosszúság a vállrész legmagasabb pontjától: 121 cm, Hosszúság
középen elől: 110 cm;
160; 48; Urológiai operációs kabát "XL"; Hosszúság a vállrész legmagasabb pontjától:160 cm, Hosszúság
középen elől: 149 cm;
150; 45; Urológiai operációs kabát "L"; Méretjelölése: L; Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától:141
cm, középen elől: 129 cm, szélessége karöltőtől karöltőig minimum: 64 cm, ujj hossza vállvarrástól a
mandzsettáig: 86 cm, karöltő minimum: 26 cm.
1 000; 300; Operációs kabát erősített "XL"; Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától: 132 cm,
középen elől: 119 cm;
300; 90; Operációs kabát erősített "XXL"; Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától 148 cm, középen
elöl: 135 cm.
Szélessége karöltőtől karöltőig minimum: 65 cm, ujj hossza a vállvarrástól a mandzsettáig minimum: 62 cm.
Karöltő minimum: 31 cm.
Az operációs kabátok méretezésénél a megadott értékekhez képest +5 % eltérés engedélyezett.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott kabátokkal „egyenértékű” kabátot is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
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 II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Egyszer használatos nem steril zsilipruhák
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés; Méret]
100; 30; Zsiliping; S: felső rész hossza: 71 cm, szélessége mellkas: 53,5 cm;
250; 75; Zsiliping; M: felső rész hossza: 73cm, szélessége mellkas: 58,5 cm;
300; 90; Zsiliping; L: felső rész hossza: 75cm, szélessége mellkas: 63,5 cm;
300; 90; Zsiliping; XL: felső rész hossza: 77cm, szélessége mellkas: 68,5 cm;
200; 60; Zsiliping; XXL: felső rész hossza: 79cm, szélessége mellkas: 73,5 cm;
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150; 45; Zsiliping; XXXL: méretjelölése: XXXL, teljes hossza minimum: 81 cm, mellkas szélessége minimum:
78,5 cm;
100; 30; Zsilipnadrág; S: Belső szár hossz: 77 cm, csipő szélesség 49 cm;
250; 75; Zsilipnadrág; M: Belső szár hossz: 79 cm, csipő szélesség 52 cm;
300; 90; Zsilipnadrág; L: Belső szár hossz: 80 cm, csipő szélesség 58 cm;
300; 90; Zsilipnadrág; XL: Belső szár hossz: 82 cm, csipő szélesség 63 cm;
200; 60; Zsilipnadrág; XXL: Belső szár hossz: 83,5 cm, csipő szélesség 68 cm;
150; 45; Zsilipnadrág; XXXL: méretjelölése: XXXL, belső szár hossza minimum: 85 cm, csípő szélessége
minimum: 73 cm.
A zsilipruhák méretezésénél a megadott értékekhez képest +5 % eltérés engedélyezett.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott zsilipruhákkal „egyenértékű” zsilipruhát is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Traumatológia: steril izoláló szettek
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
200; 60; 1. Combnyak, pertroch.szett
(4 db papír kéztörlő 18x25 cm
20 db nem szőtt kislap 10x10 cm
2 db nem szőtt hasi törlő 30x30 cm
1 db szikepenge Nr.22
2 db hab szigetkötszer 9x15 cm
1 db körsteril operációs kabát XXL-XL
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 161 cm,
— középen elől: 150 cm.
1 db vertikális lepedő 330x240 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
2 pár sebészi kesztyű 7
1 db fecskendő 50 ml
1 db Redon drain 14Ch,
1 db Redon palack 400 ml
1 db műanyag tálka 250 ml
1 db asztalterítő 150x190 cm
1 db körsteril operációs kabát L
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm).
70; 21; 2. Vertikális szett
(1 műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
4 papírtörlő 18 x 25 cm
1 vertikális lepedő 330x240 cm
1 megerősített asztalterítő 150 x 190 cm);
200; 60; 3. Csípő szett
1 db tépőzár 2,5x30 cm
4db papír kéztörlő 18x25 cm
1 db sliccelt lepedő 200x260 cm
1 db ragasztós szélű lepedő 175x300 cm
1 db asztalterítő 150x190 cm
50 db nem szőtt törlő 10x10 cm
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2 db hasi törlő 10x60 cm
4 db szikepenge Nr. 22
1 hab szigetkötszer 10x30 cm
3 db körsteril operációs kabát "XXL-XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 161 cm,
— középen elől: 150 cm.
1 db folyadékgyűjtő zsák 50x50 cm
3 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db incíziós fólia 55x45 cm
1 db végtagzsák 32x120 cm
1 db operációs lepedő 75x90 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
1 pár sebészi kesztyű 8
4 pár sebészi kesztyű 7
1 db fecskendő 50 ml
1 db redon drain 50 cm
1 db redon palack 400 ml
1 db szívó szett 210 cm
1 db cementkeverő spatula
1 db műanyag tálka 250 ml
1 db műanyag tálka 500 ml
1 db asztalterítő 150x190 cm
1 db körsteril operációs kabát "L" Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm, középen elől:
119cm);
200; 60; 4. Térd szett
(1 db tépőzár 2,5x30 cm
4db papír kéztörlő 18x25 cm
1 db végtaglepedő 230x315 cm
50 db nem szőtt törlő 10x10 cm
3 db szikepenge Nr. 22
1 hab szigetkötszer 10x30 cm
3 db körsteril operációs kabát "XXL-XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 161 cm,
— középen elől: 150 cm.
2 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db incíziós fólia 55x45 cm
1 db végtagzsák 22x75 cm
1 db ragasztós szélű lepedő 75x100 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
1 pár sebészi kesztyű 8
3 pár sebészi kesztyű 7
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1 db fecskendő 50 ml
1 db redon drain 50 cm
1 db redon palack 400 ml
1 db szívó szett 210 cm
1 db cementkeverő spatula
1 db műanyag tálka 250 ml
1 db műanyag tálka 500 ml
1 db asztalterítő 150x190 cm
1 db körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm, középen elől: 119cm,
3 db rugalmas pólya 14 cm);
370; 111; 5. Végtag szett lábzsák nélkül
2 db papír kéztörlő 18x25 cm
30 db nem szőtt kislap 10x10 cm
1 db végtaglepedő 200x300 cm
1 db asztalterítő 140x190 cm
1 db körsteril operációs kabát "XXL-XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 161 cm,
— középen elől: 150 cm.
1 db ragasztós szélű operációs lepedő 75x75 cm
1 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db operációs lepedő 45x75 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
2 pár sebészi kesztyű 7
1 pár sebészi kesztyű 8,5
1 db fecskendő 20 ml
1 db rugalmas pólya 12 cmx5 m
1 db műanyag tálka 250 ml
1 db asztalterítő 150x190 cm
1 db körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum: a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm, középen elől: 119cm,
480;144; 6. végtagszett
(1 műszerasztalhuzat 79x145 cm
1 asztalterítő 150x 190 cm
4 papírtörlő 18 x 25 cm
2 operációs ragasztó 9 x49 cm
1 végtagzsák 22x 75 cm
1 végtaglepedő 230 x 315 cm
1 asztalterítő 150x 190 cm)
Folytatás a II.2.11. pontban

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.
II.2.1) pont folytatása:
200; 60; 1. Arthoszkópos szett
(4db papír kéztörlő 18x25 cm
1 db végtaglepedő 230x315 cm
1 db asztalterítő 150x190 cm
15 db nem szőtt törlő 10x10 cm
20 db nem szőtt törlő 10x20 cm
2 db hasi törlő 40x40 cm
1 db körsteril operációs kabát "XXL-XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 161 cm,
— középen elől: 150 cm.
1 db kamera izoláló 14x250 cm
2 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db végtagzsák 22x75 cm
1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
2 pár sebészi kesztyű 7
1 db szikepenge Nr.11
2 db rugalmas pólya 15cmx4m
1 db redon drain 50 cm
1 db redon palack 400 ml
1 db bőrvarró fonal 45 cm
1 db asztalterítő 150x190 cm
1 db körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm)
300; 90; 2. Végtag szett
(1 végtaglepedő, lyuk 7 cm 300 x 200 cm
1 asztalterítő 140 x 190 cm
1 ragasztós szélű operációs lepedő 75 x 75 cm
1 operációs ragasztó 9 x 49 cm
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1 műszerasztal huzat 79x 145 cm
2 papírtörlő 18 x 25 cm
1 asztalterítő 140 x 190 cm)
Az operációs kabátok méretezésénél a megadott értékekhez képest +5 % eltérés engedélyezett.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sebészet: steril izoláló szettek
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
2 316; 695; 1. Általános szett
(1 műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
2 ragasztós szélű operációs kendő 75 x 90 cm
4 törlő 18 x 25 cm
1 operációs ragasztó 9 x 49 cm
1 ragasztós szélű operációs lepedő 175 x 175 cm
1 ragasztós szélű operációs lepedő 150 x 240 cm
1 asztalterítő 150 x 190 cm)
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
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A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szülészet-nőgyógyászat: steril izoláló szettek
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
192; 58; 1. Császár szett
(1 császárlepedő 250/175/270x275 cm
1Bébi lepedő 60x90 cm
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1 hab szigetkötszer 10x30 cm
1 operációs ragasztó 9x49 cm
2 szikepenge Nr.22
1 hasi szívó szett 2m, 30 Ch
40 nem szőtt kislap 10x10 cm
10 hasitörlő 40x40 cm
30 tupfer Nr.4
2 pár sebészi kesztyű 7,5
2 pár sebészi kesztyű 8
1 műszerasztalhuzat 79x145 cm
1 körsteril operációs kabát "XXL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 152 cm,
— középen elől: 143 cm.
2 körsteril operációs kabát "XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 118cm.
1 körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm.
1 asztalterítő 150x190 cm, minimum 2 rétegű 150x190 cm)
48; 14; 1. Nőgyógy. Laparoscopos szett
(1 asztalterítő 150x190 cm
1 körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm.
2 körsteril operációs kabát "XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 118cm.
2 kéztörlő 19x25 cm
3 pár sebészi kesztyű 7,5
2 pár sebészi kesztyű 8
1 műszerasztalhuzat 79x145 cm
10 nem szőtt törlő tupfer, RTG csíkkal Nr.4
3 szigetkötszer 6x7 cm 6x7 cm
1 szikepenge Nr.11
20 nem szőtt kislap 10x10 cm
1 kábel/kamera izoláló 14x250 cm
1 operációs ragasztó 9x49 cm
1 tépőzár 2,5 x 30 cm
1 laparoszkópos lepedő 200x330 cm, 20x25 cm-es hasi nyílással)
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24; 7; 2. Hüvelyi szett
(1 megerősített asztalterítő 150x190 cm
1 ragasztós szélű nőgyógyászati lepedő 60 x 116 cm
1 testlepedő 200/270 x 215 cm
1 műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
1 körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm.
3 körsteril operációs kabát "XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 118cm.
3 pár sebészi kesztyű 8
2 pár sebészi kesztyű 7,5
2 szikepenge Nr.22
20 tupfer Nr.4
10 stiel tupfer Nr.0
30 nem szőtt kislap 10x10 cm
1 longetta 8x90 cm)
300; 90; 3. Szülésvezető szett
1 Asztalterítő 100x150 cm
10 tupfer Nr.4
1 pár sebészi kesztyű 7
1 asztalterítő 75x90 cm
5 nem szőtt kislap 10x10 cm
1 Bébi lepedő 60x90 cm
2 végtagzsák 22x75 cm
1 köldökcsatt
1 nyákszívó CH10
1 nyákszívó CH8
Szetten belül külön csomagolva:
1 asztalterítő 75x100 cm
20 tupfer Nr.4
1 nőgyógyászati betét 11x35 cm
1 pár sebészi kesztyű 8
2 extra nagy méretű buci (hüvelytampon)
48; 14; 4. Abdominális Total szett.
(1 ragasztós szélű lepedő 240x150 cm
1 ragasztós szélű lepedő 175x175 cm
1 incíziós fólia 30x26 cm
1 hab szigetkötszer 10x30 cm
1 hasi szívó szett 2m, 30 Ch
2 ragasztós szélű lepedő 75x90 cm
1 diatermiás zsák 40x35 cm
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1 operációs ragasztó 9x49 cm
10 hasi törlő 40x40 cm
2 szikepenge Nr.22
40 nem szőtt kislap 10x10 cm
40 tupfer Nr.4
1 műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
3 pár sebészi kesztyű 8
2 pár sebészi kesztyű 7,5
2 kéztörlő 19x25 cm
2 körsteril operációs kabát "XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 118cm.
1 körsteril operációs kabát "XXL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 152 cm,
— középen elől: 143 cm.
1 körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm.
1 asztalterítő 150x190 cm)
Az operációs kabátok méretezésénél a megadott értékekhez képest +5 % eltérés engedélyezett.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

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 II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Urológia: steril izoláló szettek
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
230; 69; 1. TUR szett
(1 papírtörlő 18 x 25 cm
1 kábeltartó 9 x 18 cm
1 TUR lepedő 175/270 x 180 cm
1 asztalterítő 150 x 190 cm)
48;14; 2. Gyermeksebészeti szett
(1 műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
4 papírtörlő 18 x 25 cm
2 ragasztós szélű operációs kendő 73 x 75 cm
1 operációs ragasztó 9 x 49 cm
1 ragasztós szélű operációs lepedő 175 x 173 cm
1 ragasztós szélű operációs lepedő 148 x 240 cm
1 asztalterítő 150 x 190 cm)
28; 8; 3. Urológiai szett
2 papírtörlő 18 x 25 cm
1 kábeltartó 9 x 18 cm
1 ragasztós szélű nőgyógyászati lepedő 60 x 116 cm
1 testlepedő 200/270 x 215 cm
1 asztalterítő 150 x 190 cm
1 db műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
250; 75; 4. Cystoscopos szett
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2 lábzsák 75 x 120 cm
1 cisztoszkópos lepedő 75 x 175 cm
1 asztalterítő 150 x 190 cm
60; 18; 5. Lyukas lepedő szett
2 db papírtörlő 18 x 25 cm
1 db operációs ragasztó 9 x 49 cm
1 db operációs lepedő 200 x 240 cm
1 db asztalterítő 150 x 190 cm
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Urológia: steril izoláló laparoscopos szettek
Rész száma: 7
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
20; 6; 1. Laparoscopos szett
(1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
4 db papírtörlő 18x25 cm
1 db laparoszkópos lepedő 175/250x325 cm
1 db asztalterítő 150 x 190 cm
1 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db tépőzár 2,5x30 cm
1 db kamera izoláló 14x250 cm)
80; 24; 2. Laparoscopos szett II.
(1 db műszerasztalhuzat 79x145 cm
4 db papírtölrő 18x25 cm
2 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db ragasztós szélű operációs kendő 50x50 cm
1 db laparoscopos lepedő 200/260x330 cm
1 db asztalterítő 150x190 cm)
60; 18; 3. Laparoscopos szett, zártlábas
(1 műszerasztalhuzat 79x145 cm
4 papírtörlő 18x25 cm
1 db operációs ragasztó 9x49 cm
1 db tépőzár 2,5x30 cm
1 db kábel/kamera izoláló 14x250 cm
1 db asztalterítő 150 x 190 cm
1 laparoscopos lepedő 175/250x360 cm)
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
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A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szemészet: steril izoláló szettek
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
1 050; 315; 1. Cataracta szett
1 szemészeti lepedő 150x180 cm
1 incíziós fólia 10x14 cm
10 műanyag vattapálca 7,5cm
2 fecskendő 2 ml
1 irrigációs kanül 27Gx22mm
1 szemkagyló
5 szemészeti lándzsa alakú törlő
1 hidroszekciós kanül 25Gx22 mm
2 fecskendő 10 ml
2 rózsaszíná tű 18Gx 40 mm
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2 fecskendő 2 ml
10 hajtogatott gézlap, fehér 5x5 cm
1 műanyag tál 120 ml
1 pár sebészi kesztyű 6,5
1 kéztörlő 19x25 cm
1 körsteril operációs kabát "L"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 119cm.
1 körsteril operációs kabát "XL"
Hossza minimum:
— a vállrész legmagasabb pontjától: 127 cm,
— középen elől: 118cm.
1 asztalterítő 150x190 cm
Az operációs kabátok méretezésénél a megadott értékekhez képest +5 % eltérés engedélyezett.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
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tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aneszteziológia: steril izoláló szettek
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
2 166; 650; 1.Anaesthesia/spinál szett
1 műanyag kocher 14 cm
3 db gézlap 20 cmx20 cm
5 db géz törlőtupfer, fehér Nr.3
1 rózsaszín tű 18Gx40 mm
1 fekete tű 22Gx40 mm
1 szigetkötszer 5,3x7cm
1 fecskendő 5 ml
1 fecskendő 2 ml
1 db műanyag eldobható lemosó tál
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fül-Orr-Gége: steril izoláló szettek
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
60; 18; 1. Arc koponya szett
(1 műszerasztalhuzat 79 x 145 cm
1 operációs ragasztó 9 x 49 cm
1 arckoponya lepedő 150 x 175 cm + 100 x 106 cm
1 ragasztós szélű operációs lepedő 175 x 175 cm
1 asztalterítő 150 x 190 cm)
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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
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Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kiegészítő termékek
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés; Méret]
778; 233; Lepedő ragasztós szélű; 75x100 cm
1 700; 510; Lyukas kendő; 50x60 cm
650; 195; Műszerasztalhuzat 79x145 cm
160; 48; Tépőzár; 2,5x30 cm
160; 48; Folyadékgyűjtő zsák; 40x35 cm
1 000; 300; Kábel/kamera izoláló;14x250 cm
696; 209; Röntgenizoláló; 75x90 cm
100; 30; Kendő, kompressz; 45x75cm
200; 60; Genitália takaró; 18x40 cm
700; 210; Lepedő; 150x175cm
240; 72; Diathermiás zsák; 40x35cm
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50; 15; Folyadékgyűjtő zsák; 50x50cm
120; 36; Végtagzsák; 32x120cm
100; 30; Operációs ragasztó; 9x49 cm
256; 77; Operációs lepedő; 75x90cm
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott kiegészítő termékekkel „egyenértékű” termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Egyszer használatos steril izoláló, rectum szettek
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221



HL/S S184
24/09/2019
447332-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 23 / 31

24/09/2019 S184
https://ted.europa.eu/
TED

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

23 / 31

A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés/ minimum tartalom;
Méret]
180; 54; Rectum szett
(1 db asztalterítő 150 x 190 cm
4 db kéztörlő 30x40 cm
1 db műszerasztal huzat 80x145 cm
1 db rectumlepedő I, 260x310 cm
Beépített lábzsákokkal, 125 cm
A műtéti területet körülhatároló kivágás, 28x32 cm
Perinealis műtéti területet körülhatároló kivágás, 10x15 cm
Kartámasz izolálással,
Beépített csőtartókkal)
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott izoláló szettekkel „egyenértékű” szetteket is elfogad a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
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tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Műtéti melegítő takaró
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39518100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Alapmennyiség db/év; Opciós mennyiség db/év (Alapmennyiség 30 %-a); Megnevezés; Méret]
(120; 36; Easywarm Aktív Önmelegítő takaró; 152x92 cm)
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt, szakmai elvárásokat a karakterkorlátra való tekintettel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott takarókkal „egyenértékű” takarókat is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell
felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

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: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses
feltételek mellett.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az
opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti.
VI.4.3. pont folytatása:
Bontó feltétel: „
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,
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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.”

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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési
tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bek.-re.

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:
Az eljárás valamennyi része tekintetében:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez
a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság
igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a
321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében
kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információ a KD-ban.
Kizáró okok igazolása:
Minden rész tekintetében:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD)
köteles igazolni. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4)
bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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
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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.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
— Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz,
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
VI.4.3. pont folytatása:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(3), 11. § (1)-(4) és (7), a 69. § (11a)a, 35. § (2a),
50. § (2), 84. § (1) c), 94. § (4) b)-c), 68. § (1) bekezdés d) és (7) bekezdéseiben, valamint a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), valamint 15. § (1) bekezdéseiben foglaltakraBontó feltétel: „
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.”
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az átláthatóságról.
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárás valamennyi része tekintetében: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben
végzi: 1. körben az (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok
benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk,
érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek
az alk-i min.követelményeknek. M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja
az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett
szállításai referenciáinak ismertetését. A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak
tartalmaznia kell - a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat: - szerződést kötő másik fél (neve,
székhelye), - szállítás/szolgáltatás tárgya (az alk.-i min. köv.-ekre figyelemmel), - teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpont, év, hó, nap pontossággal) - szállítás mennyisége - valamennyi olyan adat, amelyből az
alk.-i köv. teljesülése megállapítható, - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
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megfelelően történt-e. Az alk.igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/
A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett részenként, összesen:
I. rész tekintetében összesen legalább 7300 db steril egyszer használatos műtéti textília szállításra vonatkozó
referenciával;
II. rész tekintetében összesen legalább 1800 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
III. rész tekintetében összesen legalább 1400 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
IV. rész tekintetében összesen legalább 1600 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
V. rész tekintetében összesen legalább 425 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
VI. rész tekintetében összesen legalább 430 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
VII. rész tekintetében összesen legalább 110 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
VIII. rész tekintetében összesen legalább 735 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására
vonatkozó referenciával.
IX. rész tekintetében összesen legalább 1500 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására
vonatkozó referenciával.
X. rész tekintetében összesen legalább 40 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
XI. rész tekintetében összesen legalább 4830 db egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
XII. rész tekintetében összesen legalább 125 db steril egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával.
XIII. rész tekintetében összesen legalább 80 db egyszer használatos műtéti textília szállítására vonatkozó
referenciával. Ugyanaz a referencia több rész igazolására is bemutatható.
A referencia igazolható egy vagy több műtéti textíliák tárgyú szállításból származó szerződéssel is. Több részre
történő ajánlattétel esetén, amennyiben ajánlattevő a legmagasabb darabszámot igazolja, úgy automatikusan
megfelel a kisebb darabszámban megjelölt alkalmassági követelménynek is.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér: szerződés szerint.
AK előleget nem fizet.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát
fogadja be.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-
(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1) (2) bek. alapján történik,, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
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szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései
vonatkoznak.
A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

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: 25/10/2019
Helyi idő: 14:00

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: 25/10/2019
Helyi idő: 16:00
Hely:
www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok részét képező és a felhívás VI.3/V.4.3 pontja szerinti mintapéldányok benyújtásának időpontja
megegyezik a felhívás IV.2.2 pontjában megadott időponttal. A mintapéldányok benyújtásának helye: Soproni
Gyógyközpont Igazgatóság, 9400 Sopron, Győri út 15. III.ép. III.em.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c), (1d) bek. (4) és (5) bekezdése alapján
az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát
követően kettő órával később kezdi meg.A mintapéldányokkal kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1d)
bekezdése alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

www.ekr.gov.hu
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell (minden rész vonatkozásában)
amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap
— ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy
aláírási címpéldányának v aláírás mintája
— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil,
— Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
(adott esetben)
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást,
— közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a
III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem
közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához valamennyi általa megajánlott rész vonatkozásában, minden
megajánlott termékre gyártói termékleírást (másolati példányban) vagy ha ilyen dokumentum nem létezik,
a termék műszaki leírását cégszerű nyilatkozat formájában, továbbá Ajánlattevőnek csatolnia kell a
mintapéldányok kapcsán az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott „Értékelési szempontok mintapéldányokhoz”
excelben, a „Vizsgálatok módszertana” oszlopban meghatározott dokumentumokat (másolati példányban) az
adott termékek vonatkozásában (pl. akkreditált laboratóriumi igazolás).
A termékleírás vagy műszaki leírás tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a
termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék
közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. A
benyújtott dokumentumon fel kell tüntetni azon rész és az adott tétel számát melyre az benyújtásra kerül.
Ha a gyártó termékleírás vagy műszaki leírás nem magyar nyelvű, úgy csatolni szükséges a nem magyar
nyelvű dokumentumot és annak magyar nyelvű (legalább ajánlattevő általi felelős) fordítását is.
Ajánlatkérő gyártói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló
dokumentumot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói termékleírás hitelességét AK felhívására
igazolni kell.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához valamennyi megajánlott rész valamennyi tételére vonatkozóan 1-1 db
etalonmintát, valamint a megadottak szerint 2 db mennyiségben minden rész tekintetében steril (amennyiben a
sterilitás az adott termék esetében értelmezhető) mintapéldányt.
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Folytatás a VI.4.3. pontban.

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:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.3. pont folytatása:
A mintapéldányok a szakmai bírálat során a szakmai specifikációban foglaltaknak való megfelelősség céljából
kerülnek ellenőrzésre a dokumentációban meghatározott módon, míg 1 a folyamatos minőségi ellenőrzéshez
szükséges (etalonminta). A benyújtott mintapéldányoknak 100 %-ban meg kell egyeznie azzal a termékkel,
amivel pályázni kívánnak (tehát minőségben és minden más szempontból egyeznie kell.
A mintapéldányok vizsgálati módszere vizuális ellenőrzés, illetve objektív mérések elvégzése (továbbiakban
tesztelés). A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében Ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsátja
azon objektív szempontrendszer meghatározását, melynek alapján a megajánlott mintapéldányok tesztelésre
kerülnek, abban megjelölve a pontos vizsgálati módszereket, méréstechnikákat. Amennyiben a megajánlott
eszközök megfelelnek az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott értékelő táblában megjelölt „minimum
követelményeknek”, úgy az eszköz megfelelő. Az objektív szempontrendszer a műszaki leírás azon előírásait
tartalmazza, melyeknek való megfelelőség a vizuális ellenőrzéssel és objektív mérésekkel megállapíthatóak.
A termékminta tesztelése során Ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul
megfelelnek-e a specifikációban rögzített, rá vonatkozó paramétereknek.
A steril, kipróbálásra nem kerülő mintapéldány - a nyertes ajánlattevő plusz mintapéldányának kivételével -
visszaszolgáltatásra kerül ajánlattevők részére a Kbt. 148. § szerinti jogorvoslathoz rendelkezésre álló határidő
határnapját követő napon, vagy adott esetben a jogorvoslati eljárás lezárásának napját követő napon.
A mintapéldány csomagolása tartalmazza az AT nevét, megajánlott rész és azon belül a tétel sorszámát az
egyértelmű beazonosítás érdekében. A mintapéldányok benyújtásának határideje megegyezik az ajánlattételi
határidő időpontjával. A mintapéldányok benyújtásának helye: Soproni Gyógyközpont Igazgatóság, 9400
Sopron, Győri út 15. III.ép. III.em. A mintapéldányokkal kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1d) bekezdése
alapján jár el.
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a szállítandó termékek tulajdonságai nem felelnek meg a közbeszerzési
eljárás adott része vonatkozásában az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontjában és a műszaki leírásban
megadott tulajdonságoknak.. A műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
AT ezektől a jellemzőktől - AK számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely
ajánlatot AK egyenértékű teljesítésként elfogad.
AT kizárólag az AK előírásainak mindenben megfelelő, olyan termékekre tehet ajánlatot, melynek teljes
sterilitási időtartamból az átadás időpontjától legalább 2 év még rendelkezésre áll. Megajánlott termékek
adatainak pontos megadásával kapcsolatosan AK felhívja ATk figyelmét a KDB D.225/9/2009 sz. határozatára.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékek vonatkozásában kiállított CE
tanúsítványt, valamint annak magyar nyelvű használati útmutatóját a következők szerint:
— 4/2009. (II.17) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, vagy ha a termék nem tartozik a 4/2009. (III.
17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványt, vagy ha az
EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, az érintett termék tekintetében ajánlattevő
cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése tilos
IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap alatt 60 nap értendő.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésében foglaltakat.
FAKSZT: dr. Wellmann-Kiss Katalin OO241.

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:
19/09/2019
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