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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.sopronkorhaz.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

GyöngyiKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:6262/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Inkontinencia termékek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000430472022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Vargáné Kampós

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036



EKR000430472022

33141621-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000430472022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000430472022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000430472022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.sopronkorhaz.hu/Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Bartalis Irén

bartalis.iren@syntron.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közszolgáltató

Egészségügy

Inkontinencia termékek beszerzése
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Nettó összár (Ft/12 hónap)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Éves mennyiség: 21.400 db/12 hónap 
 
 
Általános elvárások: Egyértelműen megkülönböztethető legyen (méretjelölés, színkód). A nedvszívó réteg ne csomósodjon, ne 
gyűrődjön, csere alkalmával ne szakadjon el. A nedvszívó réteg gátolja meg a visszanedvesedést. A betegalátét a maximális 
mennyiségig magába szívja, és magába tartja a folyadékot nem engedi vissza, és a vele érintkező felület nem lesz nedves tőle. (ne 
okozzon bőrirritációt) 
•        Méret hosszúság: min. 80 cm max. 90 cm/ szélesség: min. 170 cm max. 180 cm 
•        nedvszívó és tároló kapacitás: minimum 1200 ml 
•        alsó/külső borítás: vízhatlan anyagú, a nedvességet nem engedi át, csúszásmentes, a fekvő felületre tapad. 
•        felső/belső – a beteggel érintkező- borítás: felülete két részre oszlik: 
- két végén a matrac alá hajtható rész: nem tartalmaz nedvszívó réteget, szélessége végenként minimum 40 cm. 
- középső nedvszívó rész: bőrbarát anyaga megköti a rá kerülő nedvességet, így további szennyeződést nem okoz, rendelkezik 
szagmegkötő anyaggal. Szélessége minimum 80 cm. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141621-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Nagyméretű decubitus betegalátétII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

4Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

Inkontinencia termékek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére négy részben.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.)

Igen

Nem

Nem

Igen
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Éves mennyiség: 89.000 db/12 hónap 
 
Általános elvárások: Egyértelműen megkülönböztethető legyen (méretjelölés, színkód). A nedvszívó réteg ne csomósodjon, ne 
gyűrődjön, csere alkalmával ne szakadjon el. A nedvszívó réteg gátolja meg a visszanedvesedést. A nadrágpelenka a maximális 
mennyiségig magába szívja, és magába tartja a folyadékot nem engedi vissza, és a vele érintkező felület nem lesz nedves tőle. (ne 
okozzon bőrirritációt) 
•        Méret: Medium 
•        Anatómiailag legyen formázott. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33751000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Felnőtt nadrágpelenka "M"II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzésidokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.)
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Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 
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.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó összár (Ft/12 hónap)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

•        Rendelkezzen védőgáttal, szivárgás ellen. 
•        Biztosítsa a mindkét oldali (jobb és bal) két-két ponton történő rögzíthetőséget. Rendelkezzen dupla öntapadó 
ragasztószalagokkal, amelyek többször, biztonságosan visszaragaszthatóak úgy, hogy a pelenka külső borítása ne sérüljön. 
•        Rendelkezzen combgumírozással, mely gátolja a kifolyást. 
•        Rendelkezzen jól látható indikátorcsíkkal, mely a telítettségre ad visszajelzést vagy a telítettséget egyéb módon jelző 
megoldással. 
•        Rendelkezzen kifolyásgátlóval, amely megakadályozza az oldalirányú szivárgást. 
•        Rendelkezzen derék- és combgumírozással, vagy rugalmas elasztikus derékrésszel. 
•        Rendelkezzen kellemetlen szagok képződését meggátló szagmegkötő anyaggal.  
•        Rendelkezzen a teljes felületén légáteresztő külső borítással. 
•        Nedvszívó- és tároló kapacitása érje el, Medium méret esetén a 2200 ml-t.  
•        Derékbősége 80-125 cm (legfeljebb +- 10%) között legyen, Medium méret esetén. 
•        Rendelkezzen kapacitás tanúsítvánnyal. 

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó összár (Ft/12 hónap)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Éves mennyiség: 161.800 db/12 hónap 
 
Általános elvárások: Egyértelműen megkülönböztethető legyen (méretjelölés, színkód). A nedvszívó réteg ne csomósodjon, ne 
gyűrődjön, csere alkalmával ne szakadjon el. A nedvszívó réteg gátolja meg a visszanedvesedést. A nadrágpelenka, a maximális 
mennyiségig magába szívja, és magába tartja a folyadékot nem engedi vissza, és a vele érintkező felület nem lesz nedves tőle.  (ne 
okozzon bőrirritációt) 
•        Méret: Large 
•        Anatómiailag legyen formázott. 
•        Rendelkezzen védőgáttal, szivárgás ellen. 
•        Biztosítsa a mindkét oldali (jobb és bal) két-két ponton történő rögzíthetőséget. Rendelkezzen dupla öntapadó 
ragasztószalagokkal, amelyek többször, biztonságosan visszaragaszthatóak úgy, hogy a pelenka külső borítása ne sérüljön. 
•        Rendelkezzen combgumírozással, mely gátolja a kifolyást. 
•        Rendelkezzen jól látható indikátorcsíkkal, mely a telítettségre ad visszajelzést vagy a telítettséget egyéb módon jelző 
megoldással. 
•        Rendelkezzen kifolyásgátlóval, amely megakadályozza az oldalirányú szivárgást. 
•        Rendelkezzen derék- és combgumírozással, vagy rugalmas elasztikus derékrésszel. 
•        Rendelkezzen kellemetlen szagok képződését meggátló szagmegkötő anyaggal.  
•        Rendelkezzen a teljes felületén légáteresztő külső borítással. 
•        Nedvszívó- és tároló kapacitása érje el, Large méret esetén a 2500 ml-t.  
•        Derékbősége 110-155 cm (legfeljebb +- 10%) között legyen, Large méret esetén. 
•        Rendelkezzen kapacitás tanúsítvánnyal. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33751000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Felnőtt nadrágpelenka "L"II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.)

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem
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Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Gyermek nadrágpelenka <2 kg              1100 db 
Gyermek nadrágpelenka 2-5 kg        5500 db  
Gyermek nadrágpelenka 3-6 kg        21485 db 
 
Általános elvárások: Egyértelműen megkülönböztethető legyen (méretjelölés, színkód). A nedvszívó réteg ne csomósodjon, ne 
gyűrődjön, csere alkalmával ne szakadjon el. A nedvszívó réteg gátolja meg a visszanedvesedést. A gyermek nadrágpelenka, a 
maximális mennyiségig magába szívja, és magába tartja a folyadékot, nem engedi vissza, és a vele érintkező felület nem lesz nedves 
tőle.  (ne okozzon bőrirritációt) 
•        Biztosítsa a többszörös visszazárhatóságot. 
•        Rendelkezzen védőgáttal, szivárgás ellen.  
•        A termék külső borítása légáteresztő legyen. 
•        Legyen bőrbarát belsőfelület (dermatológiailag tesztelt). 
•        A termék legyen latexmentes.  
•        Rendelkezzen combgumírozással 
•        A <2 és a 2-5 kg méreteknél rendelkezzen köldök kialakítással.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33751000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Gyermek nadrágpelenkaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzésidokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.)

Igen

Nem

Nem

Igen
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Valamennyi rész tekintetében: 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint kell igazolnia. Ennek 
megfelelően ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
igazolásokat az ajánlatában kell benyújtania. 
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem 
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint, elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és lakóhelyének 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi rész tekintetében: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll. 

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzésidokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó összár (Ft/12 hónap)

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Késedelmi kötbér késedelmesen szállított árucikkek 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 árucikkek 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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 Nagyméretű decubitus betegalátét  14 500 db;  
2. rész Felnőtt nadrágpelenka („MEDIUM”) 62 000 db;  
3. rész Felnőtt nadrágpelenka („LARGE”) 110 000 db;  
4. rész Gyermek nadrágpelenka 13 000 db 
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. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Valamennyi rész tekintetében: 
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja 
az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett 
referenciáinak ismertetését az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolást. 
A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak tartalmaznia kell: 
— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége), 
—        a szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség 
megállapítható legyen), 
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont), 
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján kell igazolni. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése és a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

bemutatásáról. 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. 
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja, 
ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt 
információkat.  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. 
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. 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). 
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 
Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdésére. 
 

Nem

Nem

Nem
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(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

NemTöbb fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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, 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.”

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös 
Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

AK előleget nem fizet. 
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme 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. § (5)–(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: 12 hónap 
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

tekintetében a megrendeléstől elállni. Hibás teljesítési kötbér a hibával érintett termékek nettó értékének 30%-a, ugyanilyen mértékű 
az AK által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor AK az elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdését 
alkalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

NemAjánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

Nem

2022.04.11 11:00

HU

30

2022.04.11 13:00

EKR

Nem

Nem

Nem

Nem
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1.        A könnyebb azonosíthatóság végett a dokumentumokban amennyiben – esetenként – márkanév került megjelölésre, ez 
mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghat. érdekében történt. Ha a dokumentumokban közölt leírások bármelyike 
meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hiv. tart., úgy 
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely eleménekegyértelmű és közérthető meghat. tette szükségessé, és a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghat. érdekében történt. Az AK bármely a leírásban meghat. termékkel 
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, 
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású eredeti termék szállítását és/vagy felhasználását is 
elfogadja akkor is, ha az előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adotthelyen nem került feltüntetésre. 
3.        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 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában csatolja az általa megajánlott árukra a gyártói termékismertető 
prospektust. Ha a gyártói termékismertető prospektus nem tartalmazza valamennyi - a termékek specifikációs táblázatában - előírt 
paramétert, akkor csatolni kell az adott termékre vonatkozóan fényképes műszaki leírását is. 
-        Ártáblazot, valamint a Szakmai ajánlat adatlapot kitöltve cégszerűen aláírt pdf és excel formában 
-        ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási 
címpéldányának v. aláírás-mintájának másolati példánya 
-        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. 
-        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. 
4.        Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 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. 
5.        Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 
6. Az ajánlatban kérjük benyújtani megajánlott termékenként a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és az Ajánlattevőre vonatkozó, 
gyártó által kiadott forgalmazási jogosultságát alátámasztó dokumentumot. 
7.        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. 
9.        Nyertes ajánlattevőknek a szerződéskötés időpontjában csatolnia kell a megajánlott termékek vonatkozásában kiállított CE 
tanúsítvány egyszerű másolatát, valamint annak magyar nyelvű használati útmutatóját egyszerű másolatban 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.  
E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. 
10.        IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott egy hónap alatt 30 nap értendő. 
11.        Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében 
foglaltakat. 
12.        FAKSZ: Bartalis Irén, 00778 
13.        Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(3), 11. § (1)-(4) és (7), a 69. § (11a), 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 foglaltakra  
15.        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 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem



EKR000430472022

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.03.28

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az 
átláthatóságról. 
16.        A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
17. A teljesítés során a szállítás egyedi megrendelések alapján történik, havonta egyszer. 
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