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Ajánlattételi felhívás visszavonása - Adásvételi szerződések
EFOP-2.2.18-17-2017-00050 számú projekt keretében

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/105
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.04.
Iktatószám: 9074/2018
CPV Kód: 33191000-5

Ajánlatkérő:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet

Teljesítés helye: HU221;HU221;HU221;HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK06876
Postai cím: Győri u. út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Aranyosi Richárd
Telefon: +36 706343509
E-mail: kozbeszerzes@aranyosi.eu
Fax: +36 36788580
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződések EFOP-2.2.18-17-2017-00050 számú projekt keretében

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Árubeszerzés az EFOP-2.2.18-17-2017-00050 számú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
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II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 darab endoszkópmosó-fertőtlenítő automata beszerzésére és 2
db központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer beszerzésére

Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42716110-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db endoszkópmosó-fertőtlenítő automata beszerzése 
- 2 db Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer beszerzése 
Előírt paraméterek: 
Nyertes ajánlattevő (ajánlattevő a továbbiakban AT) feladatát képezi a leszállított eszközök 
telepítése. 
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / 
betanítása további 7 munkanap alatt. 
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra 
időtartamban magyar nyelven, 
használati útmutató biztosításával minden részvevő számára. 
A. 1 db endoszkópmosó-fertőtlenítő automata beszerzése: 
2 db endoszkóp egymástól függetlenül működtethető, szeparált kamrában történő mosás- 
fertőtlenítése 
Endoszkóp csatornánként független áramlás biztosítása, nyomás és dugulás ellenőrzés 
EN ISO 15883-4 szabvány megfelelőség, validálhatóságot biztosító független paramétermonitorozó 
egységgel 
Beépített nyomtató
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Speciálisan endoszkópok szállítására tervezett gördíthető kocsi legalább 4 db tálcával 
B. 2 db Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer 
Klórdioxid technológia 
Automatikus rendszer 
Legionella védelem 
Egyéb feladatok: 
• Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása 
• A rendszer üzembeállítása előtt a hálózat mechanikai tisztítása, lerakódások eltávolítása 
• A rendszer üzembeállítása után az adott intézmény teljekörű legionella vizsgálata 
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás
tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál
nagyobb, úgy azt többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak.
Megajánlott értéke min. 12 hónap lehet. 15
2 2. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői 30
3 2.1. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői-Lábkapcsolóval nyitható kamraajtó 5
4 2.2. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői-Könnyű, érintés mentes behelyezést
biztosító felülről nyíló kamra 10
5 2.3. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői-Termál fertőtlenítési ciklus a hőstabil
tartozékok regenerálásához 5
6 2.4. Kamránként két eszköz is regenerálható legalább két csatorna esetén 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 21

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050; Az ajánlatkérő támogatásra
irányuló igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 53.§ (6) bekezdését.

II.2.14) További információ:
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány
alapján értékeli az ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1db összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer, 2db 
kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer és 1db felületi dekontaminációt támogató
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rendszer beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 48170000-0
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer, 
- 2 darab kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer, 
- 1 darab felületi dekontaminációt támogató rendszer 
Előírt paraméterek: 
Nyertes AT feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése. 
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / 
betanítása további 7 munkanap alatt. 
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra 
időtartamban magyar nyelven, 
használati útmutató biztosításával minden részvevő számára. 
A. 1 darab összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer: 
Monitor rendszer működési felületei: 
Adminisztrációs felület 
Kliens oldali (mobil/tablet) felület 
Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása. 
Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása. 
A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes 
táp, és valamennyi szükséges licenc 
biztosítása. 
- Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. 
- Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. 
- Működtető személyzet folyamatos képzése 
B. 2 darab kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer: 
UV reagens anyagot tartalmazó szerrel történő kézbedörzsölés megfelelőségét, a kézfelület 
lefedettségét méri 
Számlálóval felszerelt szeradagolóval összekapcsolható, egy adott kézfertőtlenítés végrehajtásának 
(szerhasználat, technikai kivitelezés) 
adatainak összekapcsolt elemzése 
A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozása döntéstámogatási, kutatási, minőségfejlesztési célból 
(leíró statisztika, többváltozós adatelemzés 
lehetősége) 
Hordozható kivitel 
A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes 
táp, és valamennyi szükséges licenc 
biztosítása
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- Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. 
- Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. 
- Működtető személyzet folyamatos képzése. 
C. 1 darab felületi dekontaminációt támogató rendszer: 
Monitor rendszer működési felületei: 
Adminisztrációs felület 
Kliens oldali (mobil/tablet) felület 
Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása 
Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása. 
A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes
táp, és valamennyi szükséges licenc 
biztosítása. 
- Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. 
- Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. 
- Működtető személyzet folyamatos képzése. 
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás
tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál
nagyobb, úgy azt többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak.
Megajánlott értéke min. 12 hónap lehet. 15
2 2. Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer jellemzője (Egyedi RFID kártyás
azonosítással rendelkezik-e) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 210

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050; Az ajánlatkérő támogatásra
irányuló igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 53.§ (6) bekezdését.

II.2.14) További információ:
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az
ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

II.2.1)
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Elnevezés: Adásvételi szerződés záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer,
vegyszerek, folyékony szappan és kézfertőtlenítő szer adagolgók, tartók, adapterek, kézfertőtlenítő
szer beszerzésére

Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
További tárgyak: 42995000-7

39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 1 darab záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer, 
- záró fertőtlenítéshez vegyszerek 30 + 640 adag, 
- 35 darab falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés, 
- 20 darab guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés, 
- 30 + 160 darab falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés, 
- 15 darab ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó, 
- 14 darab Adapter 
- 9600 adag kézfertőtlenítőszer beszerzése 
Előírt paraméterek: 
Nyertes AT feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése. 
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / 
betanítása további 7 munkanap alatt. 
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra 
időtartamban magyar nyelven, 
használati útmutató biztosításával minden részvevő számára. 
A. 1 darab záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer: 
A rendszer zárt térben történő felületfertőtlenítésre alkalmas eljárás. Kórokozók eliminálására 
szolgál minden olyan esetben amikor 
bizonyítottan illetve feltételezhetően ismert vagy ismeretlen kórokozókkal szennyezett felületek 
találhatók a fertőtlenítendő helyiségekben. 
A.1. Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezés 1db 
Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő 
záró-fertőtlenítésére 
Kapacitás: min. 1600 légm3 
Gördíthetőkivitelű készülék 
A.2. Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezés 2db 
Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő 
záró-fertőtlenítésére 
Kapacitás: min. 800 légm3 
Hordozható készülék 
A.3. Általános feltételek a rendszerre vonatkozóan
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- Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. 
- Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. 
- Működtető személyzet folyamatos képzése 
- Magyar nyelvű használati utasítás és gépkönyv 
- OTH engedély 
B. záró fertőtlenítéshez vegyszerek 30 + 640 adag: 
B.1. Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1. (30 adag) 
Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldat 
Töltőanyag kiszerelése min. 2 liter 
B.2. Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2. (640 adag) 
Töltőanyag kiszerelése min. 1 liter 
C. 35 darab falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés: 
Tartós, formatervezett, ABS műanyag kivitel 
D. 20 darab guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés: 
Tölthető akkumulátoros, szenzoros 
E. 30 + 160 darab falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés: 
E.1. Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 1. (30 darab) 
Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház 
Tölthető akkumulátoros, szenzoros 
E.2. Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 2. (160 darab) 
Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház 
Adagolásos technológia 
Tölthető akkumulátoros, szenzoros 
G. 14 darab Adapter: 
Akkumulátoros érintésmentes adagolók akkumulátorainak feltöltésére szolgáló külső töltőegység 
H. 9600 adag kézfertőtlenítőszer beszerzése: 
Alkoholos kézfertőtlenítőszer 
Alapkiszerelés 500ml 
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás
tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál 
nagyobb, úgy azt többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak. 
Megajánlott értéke min. 12 hónap lehet. 15 
2 2. Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés jellemzői 20 
3 2.1. Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés jellemzői-Többféle 
adagolási mennyiség beállítható 10 
4 2.2. Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés 
jellemzői-Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma 10 
5 3. Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzői 20 
6 3.1. Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzői-Többféle adagolási 
mennyiség beállítható 10 
7 3.2. Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzői-Alkalmazható
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különböző űrtartalmú flakon száma 10 
8 4. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (1)
jellemzői 30 
9 4.1.I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (1)
jellemzői-Többféle adagolási mennyiség beállítható 10 
10 4.2. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (1)
jellemzői-Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma 10 
11 4.3. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (1)
jellemzői-Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika 10 
12 5. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (2)
jellemzői 30 
13 5.1. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (2)
jellemzői-Többféle adagolási mennyiség beállítható 10 
14 5.2. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (2)
jellemzői-Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma 10 
15 5.3. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (2)
jellemzői-Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 210

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050 Az ajánlatkérő támogatásra
irányuló igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 53.§ (6) bekezdését.

II.2.14) További információ:
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az
ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés vezetékes vonalkódolvasók, karszalag nyomtatók, karszalagok,
mobileszközök, mobileszköz menedzsmentek, szoftver licenszek, betegazonosító rendszer
funkcionalitásainak kialakítása

Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35126000-3
További tárgyak: 22455100-5

48700000-5
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15db vezetékes vonalkódolvasó 
15db karszalag nyomtató 
90200db felnőtt karszalag 
4400db gyermek karszalag 
5400db csecsemő karszalag 
30db nővérmunkát támogató mobil eszköz 
20db vizittámogató mobil eszköz 
50db mobileszköz menedzsment 
1db orvosi vizittámogató mobil alkalmazás szoftver licenc 
1db nővérmunkát támogató mobil alkalmazás szoftver licenc 
1db egységes betegazonosító rendszer funkcionalitásainak kialakítása 
1db HIS oldali rendszerillesztés 
valamint a teljes szállított rendszer beüzemelése és a jótállási idő alatt karbantartása. 
Előírt paraméterek: 
Nyertes AT feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése. 
A szállítást követően 1 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának 
ismertetése/betanítása további 1 munkanap alatt. 
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában három alkalommal 10 fő részére legalább 
4 óra időtartamban magyar nyelven, 
használati útmutató biztosításával minden részvevő számára. 
A.15db vezetékes vonalkódolvasó: 
Támogatott interfészek: USB 
Szenzor felbontás: 1280x800 pixel 
Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok 
során használt anyagoknak. 
B.15db karszalag nyomtató: 
Felbontás: minimum 300dpi 
Nyomtatási hossz: 80mm-550mm 
Kizárólag karszalag kazettából történő nyomtatás: zárt, antimikrobiális kazetta, három méretben 
(felnőtt, gyermek, csecsemő) 
C.90200db felnőtt karszalag: 
Max. 26x280mm-es méret 
Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült 
D.4400db gyermek karszalag: 
Max.26x178mm-es méret 
Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült 
E.5400db csecsemő karszalag: 
Max.26x153mm-es méret 
Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült 
F.30db nővérmunkát támogató mobil eszköz:
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Színes kijelző 
Képernyő mérete: minimum 5” képátlójú képernyő 
NFC olvasási képesség (ISO14443), alkalmas az E-Személyi igazolvány olvasására 
Dedikált 2D-s vonalkód olvasó, az olvasó szoftverből vezérelhető (SDK elvárt) 
Hátlapi kamera, minimum 10 megapixel felbontás, automatikus fókusz(AF) 
Az eszköz befogadására képes dokkoló, amely képes tölteni az eszközt és biztosítani a
kommunikációt az USB interfészen keresztül. A 
dokkoló burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok
során használt anyagoknak. A dokkoló nem 
váltható ki normál USB kábellel való csatlakoztatással. 
G.20db vizittámogató mobil eszköz: 
2in1 szétcsatlakoztatható notebook 
8MP 1080p hátlapi kamera LED vakuval 
Fizikai sérülésektől védő rugged tok, mely pontosan illeszkedik a táblagépre, nem fed el egyetlen
csatlakozót sem és rendelkezik megfelelő 
kameranyílással A tok rendelkezik 360°-ban forgatható, fertőtleníthető kézi tartóval és kihajtható
támasztóval az asztali használathoz 
H.50db mobileszköz menedzsment: 
Az MDM szerver elérhető Cloud- vagy On-Premise (helyben telepített) komponensként is. 
Az MDM rendszer alapvető fuinkcionalitásához szükséges szerver komponensek elérhetők fizikai
appliance-ként, virtuális és fizikai 
számítógépre telepíthető operációsrendszerként is. 
Eszközön tárolt adatok törlési lehetősége 
Tanúsítvány által hitelesített alkalmazások és felhasználók egyidejű támogatása. 
Tartalomkiszolgálók eléréseinek publikálása biztonságos alkalmazáson keresztül. 
DLP szabályok segítségével megakadályozható adott intézményi dokumentumok megnézése,
módosítása, részleges információk kimásolása 
a kliens eszközökön. 
I.1db orvosi vizittámogató mobil alkalmazás szoftver licenc: 
AT által megajánlott orvostámogató mobil eszközön teljeskörűen futtatható legyen. 
A MedWorkS rendszerben regisztrált felhasználók számára legyen elérhető az alkalmazás. 
A rendszer minden olyan általa alkalmazott törzs és nyilvántartás esetén, amely az EESZT
törzspublikációs rendszerében is elérhető, legyen 
képes az EESZT ágazati szinten egységesített törzseinek és nyilvántartásainak adatait a MedWorkS
rendszer 
közvetítésével alkalmazni. 
Karakterkorlátozás miatt a részleteket a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál
nagyobb, úgy azt többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak.
Megajánlott értéke min. 12 hónap lehet. 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 210
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050 Az ajánlatkérő támogatásra
irányuló igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 53.§ (6) bekezdését.

II.2.14) További információ:
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az
ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 068 - 150538
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(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5317 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Kbt. 53. § (2) bekezdés szerint Ajánlatkérő a felhívást visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a
szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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