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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Internetcím(ek)

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

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://sopronigyogykozpont.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó 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:23056/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Kötszerek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001619782022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Illés Anna

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036

Balassi János

syntron@syntron.hu



EKR001619782022

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

33141110-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001619782022Hivatkozási 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/EKR001619782022/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/EKR001619782022/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

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://sopronigyogykozpont.hu/Lebonyolító címe:

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Központi szintű

Egészségügy

Kötszerek beszerzése

Árubeszerzés

Kötszerek beszerzése                                
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I. rész:  Mullpólya (szegett, vágott)                                        
Megnevezés         Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség /12 hó        Alapmennyiség (db)        Opcionális 
mennyiség (db) 
Vágott mullpólya         10 cm x 5 m        nem steril; min.17 szálas; 100 % pamut        9 000        7 500        1 500
Vágott mullpólya         15 cm x 5 m                9 000        7 500        1 500
Szegett mullpólya        2 cm x 5 m        nem steril; min.17 szálas; 100 % pamut; Foszló szálaktól mentes, szövési hibáktól mentes        4 
800        4 000        800
Szegett mullpólya        6 cm x 5 m                1 800        1 500        300
Szegett mullpólya        10 cm x 5 m                3 600        3 000        600
Szegett mullpólya        15 cm x 5 m                1 400        1 200        200
I. rész összesen:                        29 600        24 700        4 900

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Mullpólya (szegett, vágott)II.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:

Az 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:

I. rész:  Mullpólya (szegett, vágott) - 24 700 db/12 hónap
II.rész: Preparáló tamponok - 8 000        db/12 hónap 
III.rész: Hasi törlők - 41 000 db/12 hónap                                         
IV.rész: Gömbtörlők - 76 000        db/12 hónap
V.rész: Vatták        - 6 390 db/12 hónap
VI.rész: Gipszek – 5 500 db/12 hónap 
VII.rész: Alábélelők – 140 db/12 hónap 
VIII.rész: Rugalmas csőhálókötszerek        - 539 db/12 hónap 
IX.rész: Rugalmas pólyák – 26 000 db/12 hónap                                 
X.rész: Sebzáró csík – 6 100 db/12 hónap 
XI.rész: Kenőcstüll – 2 030 db/12 hónap                                         
XII.rész: Gyorskötözők, rögzítő pólyák – 1 200 db/12 hónap                                        
XIII.rész: Egyéb sebfedők – 3 400 db/12 hónap 
XIV.rész: Poszt-operatív habkötszerek – 1 020 db/12 hónap 
XV. rész: Ragtapaszok         - 12 440 db/12 hónap                                         
XVI.rész: Vlies tapaszok – 1 206 db/12 hónap                                         
XVII. rész: Többrétegű hajtogatott mull-lapok – 990 000 db/12 hónap                                  
XVIII. rész: Vágott mull-lapok, mullszövet – 13 340 db/12 hónap 
XIX. rész: sebfedő tekercs – 15 db/12 hónap                                         
XX. rész: kanülrögzítők – 48 700 db/12 hónap                                         
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Preparáló tamponokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés         Méret          Opcionális mennyiség (db) 
Vágott mullpólya         10 cm x 5 m        1 500
Vágott mullpólya         15 cm x 5 m        1 500Szegett mullpólya        2 cm x 5 m        800
Szegett mullpólya        6 cm x 5 m        300
Szegett mullpólya        10 cm x 5 m        600
Szegett mullpólya        15 cm x 5 m        200
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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Opciók leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

II.rész: Preparáló tamponok                                        
Megnevezés         Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség /12 hó        Alapmennyiség        Opcionális mennyiség
Preparáló tampon röntgen csíkkal        10-12 x 12 cm        nem steril; 100% pamut; min. 17 szálas; varrott; Foszló szálaktól mentes, 
nagy nedvszívó képesség        3 600        3 000        600
Preparáló tampon        10-12 x 12 cm                6 000        5 000        1 000
II. rész összesen:                        9 600        8 000        1 600
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés         Méret          Opcionális mennyiség
Preparáló tampon röntgen csíkkal        600
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-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 ajánlati ár (Ft)

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)

III.rész: Hasi törlők                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Hasi törlő szalag nélküli        30 x 40 cm         Nem steril. 100% pamut. 17 szálas. 6 rétegű.  Foszló szálaktól mentes, nagy nedvszívó 
képesség.        42 000        35 000        7 000
Hasi törlő szalag nélküli        86 x 6 cm         Nem steril. 100% pamut. 17 szálas. 6 rétegű.  Foszló szálaktól mentes, nagy nedvszívó 
képesség.        7 200        6 000        1 200
III. rész összesen:                        49 200        41 000        8 200
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Hasi törlőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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

Preparáló tampon        1 000
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem
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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)

IV.rész: Gömbtörlők                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Gömbtörlő        40 mm (ringló, 20-25x20-25cm) méretű        Nem steril. 100% pamut. Minimum 17 szálas.  Foszló szálaktól mentes, 
szövési hibáktól mentes, felhasználás során nem bomlik szét.        84 000        70 000        14 000
Gömbtörlő        70 mm extra nagy(kb.40x40cm)        Nem steril. 100% pamut. Minimum 17 szálas.  Foszló szálaktól mentes, szövési 
hibáktól mentes, felhasználás során nem bomlik szét.        7 000        6 000        1 000
IV. rész összesen:                        91 000        76 000        15 000
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - GömbtörlőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Hasi törlő szalag nélküli        7 000
Hasi törlő szalag nélküli        1 200
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - VattákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók x igen Opciók leírása: 
Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Gömbtörlő        40 mm (ringló, 20-25x20-25cm) méretű        14 000
Gömbtörlő        70 mm extra nagy(kb.40x40cm)        1 000
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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Opciók leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

V.rész: Vatták                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Pamutvatta        500 g        Nem steril. 100% pamut. Jó nedvszívó-, visszatartó képesség.        1 800        1 500        300
Szemészeti vatta        500 g        Nem steril. 100% pamut. Jó nedvszívó-, visszatartó képesség.        36        30        6
Papírvatta        1000 g        Nem steril. 20 cm x 20 cm. Jó nedvszívó képesség, folyadékfelszívást követően nem foszlik, színárnyalat: 
törtfehér.        300        250        50
Papírvatta        500 g        Nem steril. 60 cm x 40 cm. Jó nedvszívó képesség, folyadékfelszívást követően nem foszlik, színárnyalat: 
törtfehér.        4 800        4 000        800
Vérvételi lapka        500 lap/tekercs  (2x)        Nem steril. 8 rétegű. 4 x 5 cm. Jó nedvszívó képesség, folyadékfelszívást követően nem 
foszlik, színárnyalat: törtfehér        240        200        40
Pálcás tampon kicsi vattafejjel        kb. 0,5 cm átmérő (100x)        Nem steril. 100% pamut. Jó nedvszívó képesség, megfelelően 
rögzített vattafej.        160        130        30
Pálcás tampon nagy vattafejjel        kb. 1,3 cm átmérő (50x)        Nem steril. 100% pamut. Jó nedvszívó képesség, megfelelően 
rögzített vattafej.        340        280        60
V. rész összesen:                        7 676        6 390        1 286
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Pamutvatta        500 g        300
Szemészeti vatta        500 g        6
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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 ajánlati ár (Ft)

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)

VI.rész: Gipszek                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Gipszpólya        10 cm x 3 m         Kötési idő: 2-7 perc. Megfelelő modellálhatóság        1 200        1000        200
Gipszpólya        15 cm x 3 m        Kötési idő: 2-7 perc. Megfelelő modellálhatóság        5 400        4 500        900
VI. rész összesen:                        6 600        5 500        1 100
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - GipszekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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

Papírvatta        1000 g                50
Papírvatta        500 g                800
Vérvételi lapka        500 lap/tekercs  (2x)        40
Pálcás tampon kicsi vattafejjel        kb. 0,5 cm átmérő (100x)        30
Pálcás tampon nagy vattafejjel        kb. 1,3 cm átmérő (50x)        60
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12
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Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

VII.rész: Alábélelők                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Trikó csőpólya        25 m x 8-8,5cm        Sterlizálható. 100% pamut. Mosható. Megfelelő rugalmasság.        90        70        20
Trikó csőpólya        25 m x 10-11 cm        Sterlizálható. 100% pamut. Mosható. Megfelelő rugalmasság.        90        70        20
VII. rész összesen:                        180        140        40
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - AlábélelőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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:

Nem

Nem

Igen

VI.rész: Gipszek                                        
Megnevezés          Méret         Opcionális mennyiség
Gipszpólya        10 cm x 3 m         200
Gipszpólya        15 cm x 3 m        900
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Rugalmas csőhálókötszerekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont: Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Trikó csőpólya        25 m x 8-8,5cm        20
Trikó csőpólya        25 m x 10-11 cm        20
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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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 ajánlati ár (Ft)

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)

VIII.rész: Rugalmas csőhálókötszerek                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
2. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
270        220        50
3. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
60        50        10
4. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
30        25        5
5. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
60        50        10
6. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
36        30        6
7. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
36        30        6
8. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
22        18        4
9. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
43        36        7
10. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
36        30        6
11. számú méret        25 m        Minden irányban nyújtható. Anyaghibáktól mentes, a vágást követően megfelelő szembiztonság.        
60        50        10
VIII. rész összesen:                        653        539        114
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem
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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)

IX.rész: Rugalmas pólyák                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Rugalmas pólya        8 cm x 5 m        Mosható. Nyújtott hossz. Anyaghibáktól mentes, rugalmasságát hosszú ideig megőrizze.        6 
000        5 000        1 000
Rugalmas pólya        10 cm x 5 m        Mosható. Nyújtott hossz. Anyaghibáktól mentes, rugalmasságát hosszú ideig megőrizze.        7 
200        6 000        1 200
Rugalmas pólya        12 cm x 5 m        Mosható. Nyújtott hossz. Anyaghibáktól mentes, rugalmasságát hosszú ideig megőrizze.        4 
800        4 000        800
Rugalmas pólya        14 cm x 5 m         Mosható. Nyújtott hossz. Anyaghibáktól mentes, rugalmasságát hosszú ideig megőrizze.        13 
200        11 000        2 200
IX. rész összesen:                        31 200        26 000        5 200
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Rugalmas pólyákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
2. számú méret        25 m        50
3. számú méret        25 m        10
4. számú méret        25 m        5
5. számú méret        25 m        10
6. számú méret        25 m        6
7. számú méret        25 m        6
8. számú méret        25 m        4
9. számú méret        25 m        7
10. számú méret        6
11. számú méret        10
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Sebzáró csíkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont: Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Rugalmas pólya        8 cm x 5 m        1 000
Rugalmas pólya        10 cm x 5 m        1 200
Rugalmas pólya        12 cm x 5 m        800
Rugalmas pólya        14 cm x 5 m         2 200
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

X.rész: Sebzáró csík                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Sebzáró csík        3 x 75-76 mm        Nem szőtt. Extra erős, hipoallergén ragasztóréteggel bevont.        1 750        1 500        250
Sebzáró csík        6 x 100-101 mm        Nem szőtt. Extra erős, hipoallergén ragasztóréteggel bevont.        3 000        2 500        500
Sebzáró csík        12 x 100-101 mm        Nem szőtt. Extra erős, hipoallergén ragasztóréteggel bevont.        2 400        2 100        300
X. rész összesen:                        7 150        6 100        1 050
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Sebzáró csík        3 x 75-76 mm        250
Sebzáró csík        6 x 100-101 mm        500
Sebzáró csík        12 x 100-101 mm        300
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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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 ajánlati ár (Ft)

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)

XI.rész: Kenőcstüll                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Kenőcstüll (kenőccsel impregnált háló)        7,5 x 10 cm        Steril. Hatóanyagmentes, nagylyukú, rácsos szerkezetű pamut, váladék -, 
és légáteresztő.        310        260        50
Kenőcstüll (kenőccsel impregnált háló)        10 x 10 cm        Steril. Hatóanyagmentes, nagylyukú, rácsos szerkezetű pamut, váladék -, 
és légáteresztő.        650        520        130
Kenőcstüll (kenőccsel impregnált háló)        10 x 20 cm        Steril. Hatóanyagmentes, nagylyukú, rácsos szerkezetű pamut, váladék -, 
és légáteresztő.        1 500        1 250        250
XI. rész összesen:                        2 460        2 030        430
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - KenőcstüllII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem
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Nettó ajánlati ár (Ft)

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)

XII.rész: Gyorskötözők, rögzítő pólyák                                        
Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Kötszerrel kombinálva, öntapadós        5 m x 4 cm         Nem steril, tekercsben, vágható. Megfelelő tapadás, antiallergén.        120        
100        20
Kötszerrel kombinálva, öntapadós        5 m x 6 cm        Nem steril, tekercsben, vágható. Megfelelő tapadás, antiallergén.        480        
400        80
Öntapadó        4 m x 4 cm        Nem steril. Tekercsben. Erős tapadóképesség, megfelelő nyújthatóság, légáteresztő, bőrbarát.        
840        700        140
XII. rész összesen:                        1 440        1 200        240
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - Gyorskötözők, rögzítő pólyákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Kenőcstüll (kenőccsel impregnált háló)        7,5 x 10 cm        50
Kenőcstüll (kenőccsel impregnált háló)        10 x 10 cm        130
Kenőcstüll (kenőccsel impregnált háló)        10 x 20 cm        250
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen
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XIII.rész: Egyéb sebfedők                                        

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - Egyéb sebfedőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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

Igen

XII.rész: Gyorskötözők, rögzítő pólyák                                        
Megnevezés          Méret         Opcionális mennyiség
Kötszerrel kombinálva, öntapadós        5 m x 4 cm         20
Kötszerrel kombinálva, öntapadós        5 m x 6 cm        80
Öntapadó        4 m x 4 cm        140
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.
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14 - Poszt-operatív habkötszerek

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

 Megnevezés           Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Szigetkötszer        6 x 7 cm        Steril. Megfelelő nedvszívó képesség. Keresztben nyújtható. Biztos rögzíthetőség.        2 000        1 
700        300
Szigetkötszer        25 x 9 cm        Steril. Megfelelő nedvszívó képesség. Keresztben nyújtható. Biztos rögzíthetőség.        2 000        1 
700        300
XIII. rész összesen:                        4 000        3 400        600
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés           Méret          Opcionális mennyiség
Szigetkötszer        6 x 7 cm        300
Szigetkötszer        25 x 9 cm        300

Nem

Nem
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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 ajánlati ár (Ft)

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)

XIV.rész: Poszt-operatív habkötszerek                                         
 Megnevezés           Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        10 cm x 8 cm        steril, vízálló, átlátszó, jó nedvszívó képesség, puha, rugalmas, 
hipoallergén        480        400        80
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        10 cm x 15 cm                240        200        40
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        20 cm x 10 cm                180        150        30
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        25 cm x10 cm                120        100        20
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        30 cm x10 cm                150        120        30
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        35 cm x10 cm                60        50        10
XIV. rész összesen:                        1 230        1 020        210
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

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)

XV. rész: Ragtapaszok                                        
 Megnevezés           Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Ragtapasz        2,5 cm x 5 m        Szintetikus, kaucsukragasztóval, textil hordozóanyag. Megfelelő tapadás, antiallergén vagy 
hypoallergén.        432        360        72
Ragtapasz        5 cm  x 5 m        Szintetikus, kaucsukragasztóval, textil hordozóanyag. Megfelelő tapadás, antiallergén vagy 
hypoallergén.        432        360        72
Ragtapasz        2,5 cm x 9 m        Acryl, acetátselyem. Megfelelő tapadás. Antiallergén vagy hypoallergén.        2 400        2 000        
400
Ragtapasz        5 cm x 9 m        Acryl, acetátselyem. Megfelelő tapadás. Antiallergén vagy hypoallergén.        864        720        144
Ragtapasz        2,5 cm x 9 m         Átlátszó, polyetilén. Megfelelő tapadás, antiallergén vagy hypoallergén.        10 800        9 000        1 
800
XV. rész összesen:                        14 928        12 440        2 488
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

15 - RagtapaszokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Igen

Megnevezés           Méret          Opcionális mennyiség
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        10 cm x 8 cm        80
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        10 cm x 15 cm                40
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        20 cm x 10 cm                30
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        25 cm x10 cm                20
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        30 cm x10 cm                30
Habkötszer - sebpárna átlátszó védőfilmmel        35 cm x10 cm                10
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen
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A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

16 - Vlies tapaszokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés           Méret          Opcionális mennyiség
Ragtapasz        2,5 cm x 5 m        72
Ragtapasz        5 cm  x 5 m        72
Ragtapasz        2,5 cm x 9 m        400
Ragtapasz        5 cm x 9 m        144
Ragtapasz        2,5 cm x 9 m         1 800
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

XVI.rész: Vlies tapaszok                                        
 Megnevezés           Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉ-NYEK         Mennyiség db/ 12 hó        Alapmennyiség        Opcionális 
mennyiség
Kötésrögzítő vlies tapasz        2,5 cm x 10 m        Flexibilis. Tekercsben. Vágható. Könnyen felhelyezhető, hosszanti irányban perforált 
védőfólia. Antiallergén. Keresztirányban nyújtható.        8        6        2
Kötésrögzítő vlies tapasz        5 cm x 10 m        Flexibilis. Tekercsben. Vágható. Könnyen felhelyezhető, hosszanti irányban perforált 
védőfólia. Antiallergén. Keresztirányban nyújtható.        200        160        40
Kötésrögzítő vlies tapasz        10 cm x 10 m        Flexibilis. Tekercsben. Vágható. Könnyen felhelyezhető, hosszanti irányban perforált 
védőfólia. Antiallergén. Keresztirányban nyújtható.        650        520        130
Kötésrögzítő vlies tapasz        15 cm x 10 m        Flexibilis. Tekercsben. Vágható. Könnyen felhelyezhető, hosszanti irányban perforált 
védőfólia. Antiallergén. Keresztirányban nyújtható.        650        520        130
XVI. rész összesen:                        1 508        1 206        302
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés           Méret          Opcionális mennyiség
Kötésrögzítő vlies tapasz        2,5 cm x 10 m                2
Kötésrögzítő vlies tapasz        5 cm x 10 m                40
Kötésrögzítő vlies tapasz        10 cm x 10 m                130
Kötésrögzítő vlies tapasz        15 cm x 10 m                130
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem
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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 ajánlati ár (Ft)

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)

XVII. rész: Többrétegű hajtogatott mull-lapok                                        
 Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség /12 hó        Alapmennyiség        Opcionális mennyiség
Többrétegű hajtogatott mull-lap        5 x 5 cm (20x20cm)        nem steril; 100% pamut, min.17 szálas; 16 rétegű, foszló szálaktól 
mentes, szövési hibáktól mentes.        420 000        350 000        70 000
Többrétegű hajtogatott mull-lap        7,5 x 7,5 cm (30x30cm)                400 000        320 000        80 000
Többrétegű hajtogatott mull-lap        10 x 10 cm (40x40cm)                400 000        320 000        80 000
XVII. rész összesen:                        1 220 000        990 000        230 000
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

17 - Többrétegű hajtogatott mull-lapokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

tartalmazniuk

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem
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Nettó ajánlati ár (Ft)

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)

XVIII. rész: Vágott mull-lapok, mullszövet                                        
 Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség /12 hó        Alapmennyiség        Opcionális mennyiség
Vágott mull-lap        10 x 10 cm (100x)        steril; 100% pamut, min. 17 szálas; jó nedvszívó képesség        15 000        12 000        3 
000
Vágott mull-lap        1m x 80 cm                1 500        1 300        200
Mullszövet végben szőtt        120 cm x 100 m        steril; 100% pamut, min. 17 szálas        48        40        8
XVIII. rész összesen:                        16 548        13 340        3 208
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

18 - Vágott mull-lapok, mullszövetII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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:

Nem

Igen

Megnevezés          Méret         Opcionális mennyiség
Többrétegű hajtogatott mull-lap        5 x 5 cm (20x20cm)        70 000
Többrétegű hajtogatott mull-lap        7,5 x 7,5 cm (30x30cm)        80 000
Többrétegű hajtogatott mull-lap        10 x 10 cm (40x40cm)                80 000
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen
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XIX. rész: sebfedő tekercs                                        
 Megnevezés          Méret          ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség /12 hó        Alapmennyiség        Opcionális mennyiség

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

19 - sebfedő tekercsII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Vágott mull-lap        10 x 10 cm (100x)        3 000
Vágott mull-lap        1m x 80 cm                200
Mullszövet végben szőtt        8
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

20 - kanülrögzítőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

Sebfedő tekercs (viszkóz/poliészter kombináció)        15 cm x 25 m        nem steril; tekercsben; vágható; varrott; tetszés szerinti 
méretre szabható,megfelelő nedvszívó képesség        18        15        3
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés          Méret          Opcionális mennyiség
Sebfedő tekercs (viszkóz/poliészter kombináció)        15 cm x 25 m                3
Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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Opciók leírása:

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 ajánlati ár (Ft)

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)

XX. rész: kanülrögzítők                                        
Megnevezés        Méret         ELVÁRÁSOK/KÖVETELMÉNYEK         Mennyiség /12 hó        Alapmennyiség        Opcionális mennyiség
Kanülrögzítő        6-9 cm x 7 cm        Steril, átlátszó, i.v. nyílással, vízálló, antiallergén, légáteresztő, megfelelő tapadás. PU filmmel 
bevont hátlap, betekintő ablak, szilikonpapírhoz tapadó ragasztócsíkokkal ellátva.        57 600        48 000        9 600
Kanülrögzítő        10-12 cm x 10 cm                840        700        140
XX. rész összesen:                        58 440        48 700        9 740
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141110-4

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Megnevezés        Méret         Opcionális mennyiség
Kanülrögzítő        6-9 cm x 7 cm        9 600
Kanülrögzítő        10-12 cm x 10 cm        140
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

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

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 
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.

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

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

Az opciós mennyiség lehívásáról vevő a szerződés lejártát megelőző 30. napig dönthet. Az opcióra a szerződésben foglalt általános 
előírások (határidők, kötbérek, fizetési feltételek, stb.) vonatkoznak.

Nem

Nem
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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

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 Ajánlatkérő jogosult a le nem szállított árucikkek 
tekintetében a megrendeléstől elállni. 
Amennyiben az Eladó szállítási késedelme meghaladná a 15 napot, úgy Vevő jogosult a le nem szállított termékek tekintetében a 
megrendeléstől elállni és kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a megrendeléssel érintett termékek nettó értékének 25 %-a. 
Ha Eladó 5 alkalommal késedelmesen tesz eleget szállítási kötelezettségének, illetve a Szerződésben vállaltakat nem teljesíti, Vevő 
kiköti a Szerződéstől való elállás jogát és meghiúsulási kötbér érvényesítését az Eladóval szemben. Ez esetben a meghiúsulási kötbér 
mértéke a teljes nettó ajánlati árra vetítve 25 %. A késedelmi kötbérmaximum mértéke beleszámít a meghiúsulási kötbérbe. A 
részleges elállás esete beletartozik a teljes meghiúsulás 5-ös esetszámába.

Szállítás az egyedi megrendelések alapján történik, legalább havonta 2 alkalommal. Számla valamennyi szállítást követően kiállítható.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be a Kbt. 27
/A. § -al összhangban.
Jótállás 12 hónap.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A 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 a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

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

Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő az egyedi megrendelések hiba és hiánymentes teljesítését követő 8 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolást. 
Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos 
fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése alapján történik, tekintettel a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Nyertes 
ajánlattevőt a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg (Ptk. 6:155. §). 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján jár el.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.

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

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 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

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

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

Több 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 Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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www.ekr.gov.hu. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. 
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
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1) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.
3) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR 
használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti 
kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott 
dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
4) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1) 
bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
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 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) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, 
az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §-a.
8) Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
9) 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 

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

Ajánlatkérő 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

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

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
Nem

Nem

Igen

Igen

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

(A rendszer automatikusan tölti)2022.10.25

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

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.
10) FAKSZ: Balassi János (01038)
11) Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (5) bekezdését.
12) 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.”
13.) Az alkalmazott értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár.  Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése 
alapján. 
14.) Ajánlatkérő az eljáráshoz kapcsolódóan a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt folytatott le, annak 
összefoglalója az EKR000588212022 EKR számon érhető el.
15.) Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá gyártói termékismertető prospektust, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű 
fordítással kell ellátni (amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást is kell csatolni); amennyiben a 
gyártója orvostechnikai eszköznek sorolta be az ajánlott terméket, 16/2012. (II. 6.) Korm.rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói 
megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration); az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól 
függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM 
rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, 
amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/ 2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. 
(III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető 
követelményeknek; az ajánlatban megajánlott termékek ajánlattevőre vonatkozó forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyét 
(amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő);
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