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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://sopronigyogykozpont.hu/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:9175/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Különféle szemlencsék beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000629032022

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



EKR000629032022

33731110-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000629032022Hivatkozási 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/EKR000629032022/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/EKR000629032022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

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

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

https://sopronigyogykozpont.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://sopronigyogykozpont.hu/Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

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

Kapcsolattartó személy: Balassi János

syntron@syntron.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egészségügy

Különféle szemlencsék beszerzése
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Hidrofil, akrilát egytestű aszférikus aberrációmentes összehajtható hátsócsarnoki lencse  
Keretmennyiség 840 db  
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, gépet is biztosítania, mely napi és nem eseti kazettával működik. 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 200 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Alapanyag: Hidrofil - hidrofób kopolimer akril, UV szűrővel (víztartalom: 25% ± 0,5 %) 
Műlencse víztartalma: 25% ± 0,5 % 
 
Optika típusa: Biconvex, aszférikus, UV szűrős 
Optika átmérő: 6,0 mm ± 0,2 mm 
Teljes külső átmérő (haptikával együtt): 13 mm ± 0,2 mm 
Támasztó hurok: "C" jellegű haptika 
Hurok hajlásszöge / láb dőlése: 0°, egyenes állású lépcsős 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Hidrofil, akrilát egytestű aszférikus aberrációmenII.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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

Különféle szemlencsék beszerzése konszignációs raktárkészlet biztosításával 
1. rész: Hidrofil, akrilát egytestű aszférikus aberrációmentes összehajtható hátsócsarnoki lencse 
2. rész: Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki tórikus műlencse  
3. rész: Írisz fixált lencse  
4. rész: Háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alkalmas műlencse  
5. rész: Hidrofób akril aszférikus műlencse  
6. rész: Hidrofób egytestű, ultraibolya szűrős, aszférikus összehajtható műlencse  
7. rész: Aktív oxigén kezelt előretöltött hidrofób egytestű műlencse 
8. rész: Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki műlencse 
A megadott mennyiségek keretmennyiségek, ajálnatkérő a mennyiség 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget. 
A konszignációs raktárkészlet mennyisége az adott részeknél kerül feltüntetésre. 
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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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:

60Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

Haptika érintkezési szöge a tokban (9 mm tokzsák esetén): min. 165° 
Törésmutató: 1,46 ± 0,1 
A-Konstans: 118,9 
Haptika vastagsága: 0,4 mm ± 0,03 
Kapható dioptriák: -10 D - +45D tartományban 
Becsült sebméret: max. 2,2 mm 
 
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, az alábbi paramétereknek megfelelő gépet is biztosítania, mely napi és 
nem eseti kazettával működik. 
 
A megajánlott gép minimum követelménye: 
•        Legalább 19 colos kijelző 
•        legalább 1280x1024 pixeles felbontású érintőképernyő 
•        USB port min 15 operatőr adatai elmenthetők 
•        Min. Dual lineáris, co-lineáris üzemmódú, vezeték nélküli (Bluetooth) lábpedál min. 4 db programozható kapcsolóval 
•        Gravitációs infúzió min. 40-140 cm tartományban, Nyomáskontrollált infúzó min. 20-150 mmHg tartományban 
•        Lábpedál szoftveresen állítható 
•        Nagysebességű elülső és hátsó szegmens vitrektóm, max vágásszám min. 8000 vágás/perc 
•        Pneumatikus elülső szegmens vitrektóm 
•        Legalább 50 W teljesítményű phaco kézidarab 
•        Ultrahang frekvencia maximálisan 35kHz 
•        Ultrahang pulzusok száma: min. 125 pulzus/sec 
•        Legrövidebb Burst ultrahang hossza, maximum 2 ms 
•        Min. Continuous, Pulse, Cool, Burst, Multiple Burst működés 
•        Legalább 650 Hgmm-es maximum vákuum 
•        Akár 2,2 mm-en elvégezhető coaxiális phaco 
•        Akár 1,8 mm-en elvégezhető biaxiális phaco 
•        Luer Lock-os irrigáció csatlakozás 
•        Min. 2 db fényforrás (LED izzó) UV (<420nm ± 5%) és IR (>700nm ± 5%) szűréssel 
•        Fehér és sárga fény között min 10 lépésben állítható szín 
 

Igen

Igen

Szemlencse kontakt szöge a tokzsákban (min. 175°) 15

A szemlencse optikai felszíne szférikus aberráció mentes és magasabb rendű 
aberrációkra, így koma hibára korrigált

15

A másodlagos szürke hályog elleni barrierként az optika körül 360°-ban éles 
széllel rendelkezik, ahol az éles szél sugara ≥10µm.

10

Nem

Igen

12

Nem
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Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki tórikus műlencse  
Keretmennyiség 100 db  
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, a műszaki leírásban szereplő paramétereknek megfelelő gépet is 
szükséges biztosítania.  
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 30 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Alapanyag: hidrofób akrilát UV filterrel 
Műlencse víztartalma: min. 3% 
Optika típusa: Aszférikus aberráció mentes elülső és hátsó felszín 
Optika átmérő: 5,8-6,0 mm között 
Teljes külső átmérő (haptikával együtt): 12,5 mm 
Haptika: Módosított „C” haptika 2 db pozicionálásra is alkalmas fenesztrációs lyukkal 
Élkiképzés: 360 fokban körbefutó lépcsőzetes kialakítású éles perem 
Refraktív index: nagyobb, mint 1,53  
Szemlencse dioptria tartománya: Min. 6,0D - +30,0 D 
Cylinder törőerő (a lencse síkjában): 1.25D, - 5.75D  
A-constans (optikai biométer): 119,1 
Implantálás: lencsénként egyszer használatos injektorral 
Implantálás sebmérete: 2,2 mm 
 
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, az alábbi paramétereknek megfelelő gépet is szükséges biztosítania:   

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-frII.2.1) Rész száma, elnevezése:

értékelés: adható pontszám: 1-10 
ár: fordított arányosítás, kontakt szög: egyenes arányosítás, optikai felszín és éles szél abszolút értékelés 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

Nem

Nem

Nem

Nem

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

70Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

A gép specifikációja: 
•        Magyar nyelvű kezelőfelület, magyar nyelvű hangüzenetekkel 
•        Legalább 18 colos kijelző 
•        legalább 1280x1024 pixeles felbontású érintőképernyő 
•        USB és Ethernet port 
•        Dual lineáris, co-lineáris, vezeték nélküli (Bluetooth) lábpedál 
•        Lábpedál fokozatmentesen állítható pedálellenállással 
•        Nagysebességű elülső és hátsó szegmens vitrektóm, min. 5000 vágás/perc 
•        Pneumatikus elülső szegmens vitrektóm 
•        Legalább 6 kristályos phaco kézidarab 
•        Ultrahang frekvencia maximálisan 29kHz 
•        Ultrahang pulzusok száma: 250 pulzus/sec 
•        Legrövidebb Burst ultrahang hossza, maximum 4 ms 
•        Continuous, Pulse, Fixed Burst, Single Burst, Multiple Burst működés 
•        Legalább 550 Hgmm-es vákuum 
•        1,8 mm-en elvégezhető coaxiális phaco 
•        1,8 mm-en elvégezhető biaxiális phaco 
•        Luer Lock-os irrigáció csatlakozás 
•        2 db fényforrás (xenon és xenon-higanygőz izzó) 
•        3 db motoros filter az egyik fényforráson (green, yellow, amber) 
•        Kombinált képernyő (anterior és posterior kombinált műtét azonos képernyőn lévő paraméterekkel) 

Igen

Igen

Glistening-free (csillógásmentes) filterrel rendelkező alapanyag 20

Biconvex típusú optika 10

Nem

Igen

12

Nem

Nem
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(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:

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)

Írisz fixált lencse  
Keretmennyiség 10 db  
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 8 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Típus                                Irisfixációs PMMA intraokuláris műlencse 
Alapanyag                        PMMA UV szűrővel (CQ-UV) 
Optika típusa                        Irisfixációs PMMA intraokuláris műlencse 
Optikai átmérő                        5 mm 
Teljes külső átmérő                5,4 mm / 8,5 mm 
"A" konstans:                        115 ultrahangos biometria, 115,7 optikai biometria 
"A" konstans retropupilláris:         116,8 ultrahangos biometria, 116,9 optikai biometria 
Kapható dioptriák        +2,0 dpt - + 30,0 dpt (14,5 - 24,5 dpt tartományban 0.5 dpt lépcsőkben) 
Súly                                9 mg 
 
Olyan műtéteknél javasolt az írisz fixált lencse használata, amikor az eredeti lencse hátsó toktámaszték funkciója kiesik.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Írisz fixált lencseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

értékelés: adható pontszám: 1-10 
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés 

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: Nem

Nem

Nem

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

Igen

Nem

Nem

Igen
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Háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alkamas műlencse  
Keretmennyiség 25 db  
Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a megajánlott lencséhez az egyszer használatos injektort vagy többször használatos 
injektorrendszert.  
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 12 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Alapanyag:        hidrofób akril, UV szűrővel.  
Kialakítás:         háromtestű, szférikus 
Optika típusa:                háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alkalmas 
Optika átmérő:                6 mm 
Szemlencse dioptria tartománya: min -10D - +30 D közötti 
A lencse beültetése injektor rendszerrel történik, amellyel a lencse 2,8 mm-es seben keresztül implantálható, ez minimum 
követelmény.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.
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értékelés: adható pontszám: 1-10 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a megajánlott lencséhez az egyszer használatos injektort vagy többször használatos 
injektorrendszert. Az injektor árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni. 
 

Igen

Igen

A lencse ültethetősége: A lencse akár tervezetten (gyenge zonulák), akár a műtét 
során kialakult váratlan komplikációk (tokszakadás vagy egyéb műtéti indikáció) 
esetén a sulcusba is ültethető

20

360 fokban körbefutó éles hátsó perem Élkiképzés 10

a lekerekített elülső perem a káprázás kiküszöbölésére. Élkiképzés 10

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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80Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

Hidrofób akril aszférikus műlencse  
Keretmennyiség 75 db  
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez szükséges a műszaki leírásban részletezett kézi műszereket is biztosítania.  
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 15 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Típus:                                Hidrofób akril aszférikus műlencse 
Alapanyag:                         Hidrofób akril, UV szűrővel (víztartalom: 0,28 ± 0,01 %) 
Kialakítás                        egytestű 
Optika típusa:        biconvex, Optika kiképzése aszférikus, teljes felültre kiterjedő, összefüggő aszférikus felszín, aberráció mentes. 
Szférikus aberráció:                -0,27 
Optikai átmérő:                 6 mm 
Teljes külső átmérő:                13 mm 
Él kiképzés:                360 fokban körbefutó éles perem 
Támasztó hurok:                tömör "C"  
Hurok hajlásszöge:                0° 
"A" konstans:                118,8 ultrahangos biometria 
                                119,3 optikai biometria  
Csarnok mélység                5,4 mm ultrahangos biometria 
                                5,7 mm optikai biometria 
Abbe szám:                        55 
Kapható dioptriák:                +5.0 dpt - +34.0 dpt (0.5 dpt lépcsőkben) 
Becsült sebméret:                min. 2,2 mm 
 
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez szükséges alábbi kézi műszereket is szükséges biztosítania: 
Rhexis csipesz G-31305 vagy ekvivalens – 1 db 
Kolibri csipesz G – 18950 vagy ekvivalens – 1 db 
Csomózó csipesz G – 19046 vagy ekvivalens – 1 db 
A kézi műszerek árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Hidrofób akril aszférikus műlencseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés 
 

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

Igen

Igen

60 cm-től a végtelenig éles látó élesség tartomány 20

Nem

Igen
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Hidrofób egytestű, ultraibolya szűrős, aszférikus összehajtható műlencse  
Keretmennyiség 120 db  
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez a műszaki leírásban részletezett kézi műszereket és kontakt lencséket is szükséges 
biztosítania. 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 40 db  
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:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Hidrofób egytestű, ultraibolya szűrős, aszférikusII.2.1) Rész száma, elnevezése:

értékelés: adható pontszám: 1-10 
ár: fordított arányosítás, minőségi szempont: abszolút értékelés 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

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

60Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

Optika típusa                        biconvex, aszférikus, aszimmetrikus 
Optika, haptika alapanyaga        hidrofób akrilát 
Optika átmérő                        6 mm 
Egyéb jellemzők                        UV szűrő 
Dioptria tartomány                        + 6,0D - +30,0D (0,5D léptékkel) 
Haptika szöge                        0° 
Haptika alakja                        módosított „L” haptikák 
Sebméret:                                min. 2,2 mm 
 
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez szükséges alábbi kézi műszereket és kontakt lencséket is szükséges biztosítania: 
A kézi műszerek árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni. 
Kézi műszerek szürkehályog műtéthez        : 
24 db 23G szelepes trokár/port szett  
Műtéti kontakt lencse szett: 
12 db Grieshaber macula lencse vagy ezzel egyenértékű lencse egyszer használatos optikai kiegészítő eszköz a vitrectómiához.  
Grieshaber macula lencse specifikációja 
Követelménye:  
•        Egyszer használatos 
•        Steril csomag 
•        Optika aszférikus kiképzésű 
•        Optika rendelkezik tükröződés-mentes bevonattal 
•        -59 Dioptria 

Igen

Igen

Motoros injektor rendszerrel is használható, vagy pedig injektor biztosítása 
minden lencséhez

20

A műlencse optikai törésmutatója minimum 1,55 15

A műlencse teljes átmérője (12,5-13,5 mm) 5

Nem

Igen

12

Nem
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II.2.5) Értékelési szempontok

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

Aktív oxigén kezelt előretöltött hidrofób egytestű műlencse  
Keretmennyiség 20 db  
Ajánlattevőnek megajánlott lencse mellé 1 db szemtükröt is szükséges biztosítania  
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 5 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Optikai és Haptikai anyagok: Hidrofób akril aszférikus lencse 
Haptikai kivitelezés: 
Teljes átmérő                                                13 mm 
Optika átmérő                                        6 mm 
Dioptria tartomány                                        + 6,0D - +30,0D (0,5D léptékkel) 
"A" konstans                                                118.9  
Az injektor hegyének külső átmérője                1.7 mm 
Javasolt incíziós (sebbemetszési) méret                2.20 mm 
 
Ajánlattevőnek megajánlott lencse mellé 1 db szemtükröt is szükséges biztosítania: 
A szemtükör biztosításának árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni. 
Szemtükör specifikáció 
A megajánlott műlencséhez ajánlattevőnek szükséges biztosítania az alábbi előírásoknak megfelelő kézi szemtükröt. A szemtükör 
biztosításának árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni. 
 
A kézi szemtükör fején található dioptria tartománya minimum -36D +38 D között legyen, vagy ennél magasabb tartomány. A 
szemtükör felbontása 1D lépésenként a teljes tartományban kell hogy legyen.  
Amennyiben rendelkezik aszférikus rétegezett optikai rendszerrel, amelyben van led fényforrás, elfogadható.  
A Blende kiosztása: kobaltkék, fixációs csillag, nagy spot, kis spot, mikro spot, rés, félkör, és vörösmentes (zöld) szűrő legyen.  
Amennyiben a kézi szemtükör nyelébe beépített led sor jelzi a töltöttségi szintet, még jobb. Ha rendelkezik lítium ion akkumlátorral, 
asztali töltővel, automatikus kikapcsolás teljes töltöttség esetén, túltöltés elleni védelem, LED-es töltés visszajelzés, teljes mértékben 
elfogadható.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Aktív oxigén kezelt előretöltött hidrofób egytestűII.2.1) Rész száma, elnevezése:

értékelés: adható pontszám: 1-10 
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: injektor, törésmutató abszolút értékelés, átmérő: arányosítás 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri út 15.
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33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-frII.2.1) Rész száma, elnevezése:

értékelés: adható pontszám: 1-10 
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés 
 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok: Igen

Igen

Szóródás mentes, előretöltött lencse 20

Szignifikánsan kevesebb utóhályog képződés és gyulladásos reakció miatti 
kezelési beavatkozást igényel, más felületkezelési eljárással készített lencsékhez 
képest

20

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(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:

60Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki műlencse 
Keretmennyiség 100 db  
A megajánlott műlencséhez ajánlattevőnek szükséges biztosítania a műszaki leírásban szereplő előírásoknak megfelelő, a 
szürkehályog műtétekhez szükséges kézi műszereket. 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Konszignációs raktárkészlet: 25 db  
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
Alapanyag:                                         Hidrofób akrilát UV filterrel 
Műlencse víztartalma:                         min 3% 
Optika típusa:        Aszférikus aberráció mentes elülső és hátsó felszín 
Optika átmérő:                                5,8-6,0 mm között 
Teljes külső átmérő (haptikával együtt): 12,5 mm 
Haptika:                 Módosított „C” haptika 2 db pozicionálásra is alkalmas fenesztrációs lyukkal 
Élkiképzés:                 360 fokban körbefutó lépcsőzetes kialakítású éles perem 
Anguláció:                                         0 Fok 
A-constans (optikai biométer):                 119,1 
Refraktív index: nagyobb, mint                 1,53  
Szemlencse dioptria tartománya:         Min. 0,0D - +34,0 D 
Implantálás:                                         lencsénként egyszer használatos injektorral 
Implantálás sebmérete:                         2,2 mm 
 
A megajánlott műlencséhez ajánlattevőnek szükséges biztosítania az alábbi előírásoknak megfelelő, a szürkehályog műtétekhez 
szükséges kézi műszereket. 
A kézi műszerek árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni. 
 
S Storz Utrata csipesz                        2 db 
Storz Kolibri csipesz                        2 db 
Storz Paufique csomózó csipesz                2 db 
Storz Y-Nucleus manipulátor/Chopper        2 db 
Storz Iris horog/chopper                        2 db 
 Storz Spatula                                2 db 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

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

Igen

Igen

Glistening-free (csillógásmentes) filterrel rendelkező alapanyag 20

Biconvex típusú optika 20

Nem

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

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

értékelés: adható pontszám: 1-10 
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000629032022

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

Valamennyi  rész tekintetében: 
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a benyújtott termékleírás/prospektus alapján a megajánlott termék nem felel meg maradéktalanul 
a II.2.4. pontokban található műszaki leírásban szereplő valamennyi ajánlatkérői előírásnak.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Valamennyi rész tekintetében: 
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
M.1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a megajánlott termékek 
képpel ellátott termékleírását, vagy gyártói termékismertetőjét (prospektusát), magyar nyelven. 
A megajánlott termékekre vonatkozó, termékkódot is tartalmazó magyar nyelvű szakmai leírás csatolása kötelező. 
A termékleírásban feltüntetett adatoknál kérjük megjelölni, hogy a beadott prospektusok vagy egyéb leírások hányadik oldalán 
szerepel az adott adat. 
Amennyiben termékkód hiányában a termék leírást ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, úgy azt nem veszi figyelembe 
az ajánlat elbírálásakor! 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). 
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 
Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdésére. 

Nem

Nem

Nem
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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

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 0,5%, 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.  
Hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a hibával érintett termékek nettó értékének 10 % ugyanilyen mértékű Ajánlatkérő által 
érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.  
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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-1

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

Dátum:

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

óra/percDátum, helyi idő: 2022.05.25 11:00

HU
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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.

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Értékelési szempontok: Az adott részeknél részletezve.
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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)2022.05.12

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

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) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság 
feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg. 
6) 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. 
7) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult, 
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében 
értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem 
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 
8) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §-a. 
9) Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 
10) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 
Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az 
átláthatóságról. 
11) FAKSZ: Balassi János (01038) 
12) Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (5) bekezdését. 
13) 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.” 
14.) Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy vállalja, hogy ajánlatkérő váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására, azonnali 
megrendeléseket, soron kívül, raktári készletből képes és a soron kívüli ügyintézés esetén a szállítást maximum 2 munkanapos 
határidővel képes teljesíteni.

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
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