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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312745-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sopron: Különféle orvosi eszközök és készítmények
2021/S 119-312745

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosító szám: 15367716208
Postai cím: Győri út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Kampós Gyöngyi
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu 
Telefon:  +36 99514200
Fax:  +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.ekr.gov.hu/

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000328342021/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/EKR000328342021/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:
Infekciókontroll tevékenységek megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000328342021

II.1.2) Fő CPV-kód
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 
Intézetben
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Műszaki Leírásban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező 
termékeket kívánja beszerezni az alábbiak szerint:
1. rész – Pseudomonas szűrők (Csapra szerelhető vízszűrő)
2. rész – Összetett sebimitációs készlet
3. rész – Centrális véna kanülálást gyakorló modell
4. rész – Branül Opsite
5. rész – Hólyag rezidum mérő
6. rész – CVC szett
7. rész – Egyszerhasználatos húgyúti szett
8. rész – Sebészeti nyíró
9. rész – Vénaszkenner
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. 
(X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.

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:
Pseudomonas szűrők (Csapra szerelhető vízszűrő)
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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1. rész – 400 db Pseudomonas szűrő (Csapra szerelhető vízszűrő)
Technikai elvárások:
— 0,2 μm-es dupla membrános vízszűrővel rendelkezzen
— univerzális csatlakozó segítségével felszerelhető legyen bármely csaptípusra
— sebészi bemosakodáshoz és hideg sterilizálás utáni öblítéshez is ajánlott legyen (Ajánlattevőknek erre 
vonatkozó nyilatkozatukat az ajánlatukban be kell nyújtaniuk a Közbeszerzési dokumentációban leírtaknak 
megfelelően)
— dupla szűrőhatás: 1 μm-es előszűrő membrán és 2db 0,2 μm-es szűrő membrán
— egyenes kifolyású végződéssel
— csatlakozó közdarabok
Átfolyási mutatók:
— egyszer használatos (min. 31 napig) – 1 bár nyomásnál 6,5 l/perc, 2 bár nyomásnál 10,2 l/perc
Fizikai ellenállás:
— maximális nyomás és hőmérséklet: 5bár 50o

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Összetett sebimitációs készlet
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész – 1 db Összetett sebimitációs készlet
— kompatibilitás a Speeding gyártmányú oktató bábuval
— 24 db összetett sérülést tartalmazzon, melyek segítségével a magasabb szintű ellátás gyakorolható
— a legáltalánosabb sérülések által szerzett sebek (törés, zúzódás, seb) felismeréséhez és megfelelő 
kezeléséhez nyújtson lehetőséget.
A készlet minimum tartalma:
— vérző, felcsatolható sebek, kiegészítve folyadéktartállyal és ballonnal
— nyílt amputáció
— összetett sípcsonttörés
— összetett felkarcsonttörés
— szúrt seb a mellkason
— lövés általi seb a tenyéren
— smink tartozékok: alvadt szintetikus vér, methyl cellulóz a vér besűrítéséhez, por a művér elkészítéséhez, 
felragasztható szakított sérülés és nyílt törés, ragasztó anyag, wax sebimitáláshoz, törött műanyag üveg, fehér, 
kék, barna, vörös színű zsír, folyadéktartály ballonnal, pumpás permetező flakon, spatula, nyelv leszorító

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Centrális véna kanülálást gyakorló modell
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész – 1 db Centrális véna kanülálást gyakorló modell
— kompatibilitás a Speeding gyártmányú oktató bábuval
— a modell alkalmas legyen az UH vezérelt centrális véna szúrásának gyakorlására
Jellemzők:
A szúrás pontos helye felismerhető legyen a tájékozódási pontoknak köszönhetően, ha tű a vénába ér, vér 
jelenjen meg a fecskendőben
— A tűre negatív nyomást helyezve a véna szúrása gyakorolható legyen
— visszaáramló levegő jelezze a tüdő helytelen szúrását
Tartozékok: torzó fej, nyaki és felső mellkasi résszel

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Branül Opsite
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141110 Kötszerek

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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4. rész – 11 500 db Branül Opsite
Szellőző, átlátszó poliuretán film, kanülök és katéterek rögzítéséhez.
Jellemzők:
— ellenálló a baktériumokkal és a vízzel szemben
— a szúrás helye az átlátszó filmen keresztül ellenőrizhető
— átereszti a párát az intravaszkuláris hely szárazon tartása érdekében
— egy kézzel is aszeptikusan felhelyezhető legyen
— írható legyen (a branül alkalmas legyen arra, hogy behelyezést követően a behelyezés dátuma tollal vagy 
alkoholos filccel rávezethető legyen)
— mérete: max. 6x9 cm
— legfeljebb 7 napig nem igényel cserét

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hólyag rezidum mérő
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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5. rész – 2 db Hólyag rezidum mérő
— ultrahang alapú hólyag-térfogatmérésre alkalmas
— hordozható
— vezeték nélkül is használható
— cserélhető akkumulátor
— hólyagtérfogat tartomány: 0–999 ml
— pontosság: hólyag térfogat ± 15 % + 15 ml
— vizsgálat időtartama: kevesebb, mint 5 másodperc
— tömeg: kevesebb, mint 500 g
— tápegység: 3,7 V újratölthető lítiumion-akkumulátor
— kijelző: folyadékkristályos
— vízállóság: IPX1 besorolás
Töltőállvány specifikáció:
— Bemeneti feszültség: 90–264 V AC RMS
— Bemeneti frekvencia: 47–63 Hz
— Bemeneti áramerősség: max 0,5 Amp
— Bemeneti csatlakozó: közvetlenül csatlakoztatható villás AC
— Teljesítmény: 5 V 2,4 Amp-en
— Szigetelés: II. érintésvédelmi osztály, kettős szigeteléssel
— Vízállóság: IPXO
A töltőállvány rendeltetésszerű használat során nem érintkezhet közvetlenül a beteggel.

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
CVC szett
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész – 7 800 db CVC szett
1 CVC szett minimum tartalma:
— legalább 5 db hajtogatott mull lap 7,5x7,5 cm
— 5 db hajtogatott mull lap 5x5 cm
— 1 db steril izolációs lyukas kendő
— 1 db steril kendő minimum 70x90 cm
— 2 db steril fecskendő (10 ml)
— 1 db 22Gx 1 1/4 ’’ 0.7x30 mm injekciós tű, a fecskendőkhöz kompatibilis
— 1 db 18Gx 1 1/2 ’’ 1.2x40 mm injekciós tű, a fecskendőkhöz kompatibilis
— 1 db hegyes olló
— 1 db fém tűfogó 12 cm
— 1 db Kocher fogó 14 cm
— 1 db fém Adson horgas csipesz
— 1 db steril 100–120 ml tál
— 1 db 11-es szike nyéllel, védőkupakkal

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Egyszerhasználatos húgyúti szett
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész – 12 000 db – Egyszerhasználatos húgyúti szett
Steril urológiai katéter szett, ami tartalmaz:
— 1 pár púdermentes steril kesztyűt,
— 1 db steril 50×50 cm-es asztalterítő kendőt,
— 1 db kétrétegű 60x60cm-es sliccelt lyukas lepedőt,
— 2 db műanyag steril csipeszt,
— 4 db steril gömbtörlőt, tartóban
— 2 db 7,5×7,5cm-es hajtogatott mull lapot
— 1 db 500 ml-es műanyag tálat, vagy a csomagolás legyen úgy kialakítva, hogy tálkaként használható legyen
— Katéter csúsztató gél („instillagél”): 10ml steril vízbázisú síkosító, lidokain és klórhexidin tartalommal
— Steril desztillált víz 30 milliliteres steril fecskendőben

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sebészeti nyíró
Rész száma: 8
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész – Sebészeti nyíró
75 db borotva
Jellemzők:
— Könnyen csatlakoztatható nyírófej
— Bármilyen típusú (vékony, vastag szálú) hajat vagy testszőrzetet vág, szárazon vagy nedvesen
— Egyesével csomagolt, egyszerhasználatos, forgatható nyírófej
— Az esetleges vágások vagy sérülések elleni védelmet szolgáló kialakítás
— Lítiumion-akkumulátor
— Ergonomikusan kialakított markolat, nyírótest csúszásgátlóval ellátott
— A töltöttségjelző lámpa mutatja, hogy mikor kell a töltőre rakni,
— Nyírófej csere egykezes/egy mozdulat
— Vezeték nélküli használat min. 60 perc
— Asztali dokkoló
— Töltési idő max. 4 óra
— Túltöltés elleni védelem
— Tisztítás fertőtlenítő törlőkendő/öblítés/áztatás
Ajánlattevőnek a megajánlott borotvákhoz biztosítania kell 3000 db borotvafejet és 7 db töltőállomást is.

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vénaszkenner
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész – 2 db Vénaszkenner
— univerzális, minden betegen alkalmazható (felnőtt, gyerek)
— hordozható
— hálózatról és akkumulátorral is működő
— tartalék akkumulátor – 2 db lítium ionos akkumulátor
— akkumulátor töltő – LED kijelző, váltóáramú hálózati adapter, nemzetközi hálózati adapter, hordtáska, USB 
kábel, magyar nyelvű felhasználói útmutató, oktató DVD
— tartalék akkumulátor töltő
— hordtáska a készülékhez
— csatlakoztatható legyen sima és gömbölyű felületekhez is a kéz nélküli használat érdekében – tartókar, 
gördíthető állvány
— egy kézzel történő pozícionálás
— HD minőség
— bőr alatt 15 mm-re lévő érminták, kis méretű vénák megfigyelésére,
— HIPAA kompatibilitás
— statikus kép készítési lehetőség, dokumentációba történő exportálás céljára
— legalább 3 ablakméret
— változtatható fényerősség
— szoftver CD
— szervizbiztosítás a 12 hónapos jótállási időtartam alatt (Ajánlattevőknek erre vonatkozó nyilatkozatukat az 
ajánlatukban be kell nyújtaniuk a Közbeszerzési dokumentációban leírtaknak megfelelően)

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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) További információk
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – 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. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

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 (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) 
bek. a)–b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
Az eljárás valamennyi része tekintetében:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.
(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)–
(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. 
a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 
62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési 
eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.
A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró 
okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11–(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)–(8) bek. rendelkezéseire.

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 egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és 
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. AK előzetes igazolási módként 
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elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont 
szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
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 alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)
— mennyisége
— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
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.
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
1. rész tekintetében legalább 300 db pseudomonas szűrő;
2. rész tekintetében legalább 1 db, összetett sebimitációs készlet;
3. rész tekintetében legalább 1 db centrális véna kanülálást gyakorló modell;
4. rész tekintetében legalább 8 600 db branül opsite;
5. rész tekintetében legalább 1 db hólyag rezidum mérő;
6. rész tekintetében legalább 5 800 db CVC szett;
7. rész tekintetében legalább 9 000 db egyszerhasználatos húgyúti szett;
8. rész tekintetében legalább 56 db sebészeti nyíró; (AT-k az előírt referenciakövetelménynek komplett 
borotvafejjel ellátott készülékkel és/vagy a készülékekkel is megfelelhetnek)
9. rész tekintetében legalább 1 db vénaszkenner;
Értékesítéséről és/vagy szállításáról szóló referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény részenként több referenciával is teljesíthető.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítést, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákat 
fogad el.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Az eljárás valamennyi része tekintetében:
A projekt pénzügyi forrását az EFOP-1.8.21-18-2019-00021 számú támogatási szerződés biztosítja, a projekt 
utófinanszírozású.
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett áruk nettó értékének figyelembevételével naptári naponként 1 %, 
legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-, ha a késedelem meghaladná a 15 naptári napot, úgy a AK 
jogosult a le nem szállított áruk tekintetében a megrendeléstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát 
fogadja be a Kbt. 27/A.§ -al összhangban.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bek., 
a Ptk. 6:130. § (3) bek. alapján történik, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.
Jótállás min. 12 hónap
A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

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.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/07/2021
Helyi idő: 10:00

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: 23/07/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. 
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.). Az ajánlatok bontása a Kbt. 
68.§(1b), (1c) bek. 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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 
68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a 
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek, az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó az 
EKR rendelet 15.§-a.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az alkalmazott értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár.
2. 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 az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján,
— Kereskedelmi ajánlatot kitöltve cégszerűen aláírt pdf és excel formában,
— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló 
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
— Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil,
— 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,
— Az 1. rész vonatkozásában – A gyártó nyilatkozatát, hogy a termék hideg sterilizálás utáni öblítéshez is 
ajánlott
— A 9. rész vonatkozásában – Nyilatkozat szervizbiztosításról
3. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. 
§, 12. § (1), 15. § bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.
4. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit 
és igazolását a Kr. 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.
5. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a 
dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban 
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak 
ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
képviseletében eljárhat.
6. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a 
cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát – amennyiben 
az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető – vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése 
szerinti aláírás mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 

22/06/2021 S119
https://ted.europa.eu/TED

15 / 17



HL/S S119
22/06/2021
312745-2021-HU

16 / 17

esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)–(4) bekezdése.
8. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet 
nyújtani.
9. 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.
10. Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását 
sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
11. Az 5. és a 9. részben az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékek 
vonatkozásában kiállított CE tanúsítványt, 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
12. Az 5. és a 9. részben az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékek magyar 
nyelvű használati útmutatóját.
13. Az eljárás valamennyi részeiben az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékre 
vonatkozó termékleírást/termékismertetőt.).
14. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap alatt 60 nap értendő.
15. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
16. FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241),
17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 50. § (2), 84. § (1) c), 94. § (4) b)–c), 68. § (1) bekezdés d) 
és (7) bekezdéseiben foglaltakra
18. 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.
19. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje 3 hónap, de legkésőbb a projekt fizikai 
megvalósításának határideje 2021.08.31. A Kbt. 135. § (12) bek.ben foglaltakra tekintettel amennyiben a 
közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel a teljesítésre nem áll rendelkezésre az előírt 3 hónapos határidő, 
úgy AK a támogatási szerződésben szereplő teljesítési határidő módosítása iránti kérelmet fog benyújtani. 
AK tájékoztatja AT-ket, hogy a módosítási kérelem el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, 
amely miatt AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek 
értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az ATk figyelmét, hogy a fent 
megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének 
felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a szerződés az aláírásától számított 6 hónapon belül nem lép 
hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést az aláírásának napjára 
visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) 
bekezdés].
20. A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

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.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/06/2021
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