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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275354-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sopron: Orvosi felszerelések
2018/S 121-275354

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
EKRSZ_97694645
Győri út 15.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Aranyosi Richárd
Telefon:  +36 706343509
E-mail: kozbeszerzes@aranyosi.eu 
Fax:  +36 36788580
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000140652018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000140652018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egészségügyi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződések EFOP-2.2.19-17-2017-00094
Hivatkozási szám: EKR000140652018

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:kozbeszerzes@aranyosi.eu
http://www.sopronigyogykozpont.hu
http://www.sopronigyogykozpont.hu
https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000140652018/reszletek
https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000140652018/reszletek
https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000140652018/reszletek
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33100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Árubeszerzés az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
5db elektronikus kardiológiai diagnosztikai eszköz
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33121500
33123100
33123200

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 EKG készülék (12 csatornás, kardiológiai kiértékelő programmal, színes képernyővel)
— 1 darab ABPM rendszer (Ambuláns vérnyomásmérő holter rendszer, PC-vel 3db páciensegységgel)
— 1 darab Ergospirométer (Kerékpárergométeres terhelés közben EKG, vérnyomás, pulzus, perifériás oxigén
szaturáció és légzési paraméterek meghatározására)
— 1 darab EKG holter rendszer (PC bázisú EKG holter 2 db 12 elvezetéses recorderrel)
— 1 darab Pulzoximéter beszerzése (Vér oxigén telítettségének és pulzusszámnak meghatározására,
endoszkópia közbeni alapfokú páciensmonitorozás céljából)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 47
Minőségi kritérium - Név: 2. EKG készülék jellemzői / Súlyszám: 25
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Minőségi kritérium - Név: 2.1. EKG készülék jellemzői-Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke
detektáláshoz csatornánként (Legkedvezőbb szintje: 10000 minta/mp/csatorna, legkedvezőtlenebb szintje: 4000
minta/mp/csatorna) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. EKG készülék jellemzői-EKG felvételek tárolása belső memóriában
(Legkedvezőbb szintje: 100 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 40 darab) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. EKG készülék jellemzői-Akkumulátor kapacitása (Legkedvezőbb szintje: 100
darab felvétel, legkedvezőtlenebb szintje: 40 darab felvétel) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. EKG készülék jellemzői-Csatlakoztatható lézernyomtató / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. ABPM rendszer jellemzői / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3.1. ABPM rendszer jellemzői-1 hetes vérnyomásmérési mód / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.2. ABPM rendszer jellemzői-Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése
beépített aktivitás szenzorral / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.3. ABPM rendszer jellemzői-Vérnyomásmérés tárolása a memóriában
(Legkedvezőbb szintje: 2000 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 500 darab) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. EKG holter rendszer jellemzői / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 4.1. EKG holter rendszer jellemzői-Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral
(Legkedvezőbb szintje: 150 gramm, legkedvezőtlenebb szintje: maximum 300 gramm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.2. EKG holter rendszer jellemzői-Felvétel időtartama (Legkedvezőbb szintje: 72 óra,
legkedvezőtlenebb szintje: 27 óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.3. EKG holter rendszer jellemzői-Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker
spike detektáláshoz (Legkedvezőbb szintje: 12 000 minta/mp/csatorna, legkedvezőtlenebb szintje: 1000 minta/
mp/csatorna) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.4. EKG holter rendszer jellemzői-Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia
tartományban / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.5. EKG holter rendszer jellemzői- Adatexport PDF formátumban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.6. EKG holter rendszer jellemzői-Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 333

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2.1) Elnevezés:
Orvosi kéziműszerek
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33169000

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 Dermatoscop (Videorendszerrel, nagyfelbontású kamerával és monitorral, képrögzítésre, archiválásra
alkalmas kivitelben)
— bőrgyógyászati kéziműszerek 65 db (Kéziműszerösszeállítás ambuláns bőrgyógyászati műtétekhez, 3 db
kéziműszertálca összeállítás tartalma összesen)
— sebészeti kéziműszerek 128 db (Kéziműszerösszeállítás ambuláns sebészeti műtétekhez, 3 db
kéziműszertálca összeállítás tartalma összesen)
— nőgyőgyászati kéziműszerek 72 db (Kéziműszerösszeállítás ambuláns nőgyógyászati műtétekhez)
— urológiai kéziműszerek 55 db (Kéziműszerösszeállítás ambuláns urológiai műtétekhez)
— traumatológiai kéziműszerek beszerzése 65 db (Kéziműszerösszeállítás ambuláns traumatológiai
beavatkozásokhoz. 5db kéziműszertálca összeállítás tartalma összesen)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2. Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 53

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem



HL/S S121
27/06/2018
275354-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5 / 28

27/06/2018 S121
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 28

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
4db elektronikus szemészeti diagnosztikai eszköz
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33122000

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 Kerato-refraktométer+cornea topográf (Teljes szaruhártya felszín törőerejét és görbületi sugarát
határozza meg pontról-pontra)
— 1 db Non-kontakt tonometer (Korszerű, levegő sugaras szemnyomásmérő mely megajánlható az OM-08
számú Kerato-refraktométer+cornea topográf készülékkel integrált változatban is)
— 1 db Szemészeti UH készülék (Ultrahang B scan vizsgálatra (hátsó szegmens, retina))
— 1 db Réslámpa applanatiós tonométerrel beszerzése (Haag-Streit rendszerű réslámpa, applanatiós
tonométerrel, műszer asztallal)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 27
Minőségi kritérium - Név: 2. Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői-Könnyfilm stabilitást elemző
rendszer / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői-kombinált Scheimpflug kamera /
Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Non-kontakt tonometer jellemzői / Súlyszám: 20
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Minőségi kritérium - Név: 3.1.Non-kontakt tonometer jellemzői-Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés
között max. 0.1 s eltelt idővel / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2.Non-kontakt tonometer jellemzői-OM-08 készülékkel integrált kivitel / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 193

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
11db műtői orvostechnikai eszköz
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33169000

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 NF vágó-koaguláló (Közepes monopoláris teljesítmény, bipoláris koaguláció, alaptartozékkészlettel)
— 2 db Mobil műtőlámpa (Egy fejes, min. 50000 lux -os, gördíthető fix fókuszú műtőlámpa)
— 3 db Sebészeti kezelőasztal (Rozsdamentes acél kivitelű 4 részes kisműtő/sebészeti kezelő asztal állítható
magasságú)
— 1 db Rectoscop (Procto-rectoscopos diagnosztikai összeállítás fényforrással, kamerafejjel, monitorral,
ligátorpisztollyal)
— 1 db Hysteroscop (Semirigid kézi eszköz, munkacsatornás, flexibilis kézieszközzel, kompakt fényforrás,
kamera és monitorrendszerrel)

— 1 db Kazettás gyorssterilizáló (A kéziműszerek, optikák max. 18 perces (134oC) sterilezésére)
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— 1 db Állítható magasságú vizsgáló ágy (Kétrészes, dönthető háttámlával, elektromotoros magasságállítású
vizsgáló-kezelőasztal)
— 1 db Uroflowméter beszerzése (Urodinámiás digitális eszköz, vizelet mennyiség, idő, sebesség mérésére)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 73
Minőségi kritérium - Név: 2. NF vágó-koaguláló jellemzői / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1.NF vágó-koaguláló jellemzői-Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a
kimenő teljesítményt / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.NF vágó-koaguláló jellemzői-Monopoláris vágási teljesítmény (Legkedvezőbb
szintje: 150, legkedvezőtlenebb szintje: 90) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3.NF vágó-koaguláló jellemzői-Bipoláris koagulációs teljesítmény (Legkedvezőbb
szintje: 130, legkedvezőtlenebb szintje: 70) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Mobil műtőlámpa jellemzői / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 3.1.Mobil műtőlámpa jellemzői-Színvisszaadási index (Legkedvezőbb szintje: 99 Ra,
legkedvezőtlenebb szintje: 96 Ra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2.Mobil műtőlámpa jellemzői-Fényerő (1 m-nél) (Legkedvezőbb szintje: 110000 lux,
legkedvezőtlenebb szintje: 50000 lux) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.3.Mobil műtőlámpa jellemzői-Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2)
(legkedvezőbb szintje: 1200 mm, legkedvezőtlenebb szintje: 600 mm) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség) (Legkedvezőbb szintje: 200 kg,
legkedvezőtlenebb szintje: 130 kg.) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Rectoscop jellemzői / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 5.1.Rectoscop jellemzői-Fényforrás típusa LED / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.2.Rectoscop jellemzői-Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes
körű betegdokumentációs profil / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 5.3.Rectoscop jellemzői-Kamerafej fókusztávolság tartomány (Legkedvezőbb szintje:
50 mm, legkedvezőtlenebb szintje: 25 mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Hysteroscop jellemzői / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 6.1.Hysteroscop jellemzői-Fényforrás típusa LED / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6.2.Hysteroscop jellemzői-Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes
körű betegdokumentációs profil / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 7. Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség) (Legkedvezőbb
szintje: 200 kg, legkedvezőtlenebb szintje: 140 kg) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 8. Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 507

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1db Direkt digitális felvételi berendezés
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33111800

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 Direkt digitális felvételi berendezés beszerzése (Direkt digitális rtg felvételező berendezés fali Bucky
állvánnyal fix telepítésű elevátoros felvételi asztallal mennyezeti csőtartóval és vezeték nélküli digitális Flat
panellel)
— 1 db wifis flat detektor a fali állványhoz és a páciens asztalhoz (opció)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 17
Minőségi kritérium - Név: 2.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői / Súlyszám: 35
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Minőségi kritérium - Név: 2.1.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői-Mobil detektor pixel méret
(Legkedvezőbb szintje: maximum 120 μm, legkedvezőtlenebb szintje: maximum 150 μm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői-Detektor víz és porállósága IP osztály
besorolás szerint / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői-Érintőképernyős kijelző mérete a
csőtartón (Legkedvezőbb szintje: 12 coll, legkedvezőtlenebb szintje: 10 coll) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői-Az elkészült rtg kép automatikusan
megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.5.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői-Páciens asztal szélessége
(Legkedvezőbb szintje: 90 cm, legkedvezőtlenebb szintje: 80 cm) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.6.Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői-Jelenlegi DRX rendszerrel való
kompatibilitás / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 123

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a megajánlandó direkt digitális felvételi berendezés részét képező a fali
állványhoz és a páciens asztalhoz használatos wifis flat detektorral azonos műszaki paraméterekkel rendelkező
további 1 db min. 42 x 42 cm méretű wifi detektor és hozzá tartozó energiaellátóegységre is megajánlást kér,
amely berendezésért fizetendő ellenszolgáltatás összege az alapkészülék vonatkozásában megajánlott ár 22
%-a.
!!!Folytatás a III.2.2. pontból!!!
Jótállás (valamennyi rész esetén): A jótállás megajánlható értéke legalább 12 hónap, kezdő időpontja a
próbaüzem és a betanítás sikeres befejezését követő naptári nap.
A Kbt. 134. § (3) bekezdéssel összhangban és 134. § (6) b) pont alapján a nyertes AT választása szerint
a) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerű teljesítési kötelezettségei biztosítására teljesítési
biztosítékot nyújt (Teljesítési Biztosíték) a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő összegben, a Kbt. 134. § (6) a) szerinti valamely formában, amelynek fenntartására egészen a
szerződésszerű teljesítés végéig, valamennyi általa szállítandó berendezés átadás-átvételi eljárásáig köteles;
vagy
b) AK az átadás-átvételi eljárást, és a feltárt esetleges hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiállítását
követő 10. napig a vállalkozási díjból a nettó ajánlati ár 5 %-nak megfelelő összeget visszatarthatja, mely
összegből az eladó által okozott károkat, költségeket Vevő levonhatja.
A Kbt. 134. § (4) bekezdéssel összhangban a nyertes AT a Teljesítési biztosíték biztosításáról, illetve annak
módjáról a szerződéskötéskor köteles rendelkezni.
Nyertes AT választása szerint egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell.
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Az ezen pontban szereplő előírások valamennyi rész tekintetében irányadóak.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1db Toshiba típusú CT-hez Ca-score kiértékelő prog
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33111800

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:
— 1db Meglévő Toshiba típusú CT berendezéshez kompatibilis Ca-score kiértékelő program beszerzése
(Aquilion Prime (TSX-303/A) kardio CT berendezéshez kapcsolódó Vitrea munkallomás bővítéséhez)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
A szállítást követően 7munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / betanítása
további 7munkanap alatt.
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4fő részére legalább 4óra
időtartamban magyar nyelven, használati útmutató biztosításával minden részvevő számára.
A részleteket a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza.
!!!Folytatás VI.3. és VI.4.3. pontból!!!
Bipoláris koagulációs teljesítmény / 130 / min.70
Mobil műtőlámpa jellemzői
Alszempontok
Színvisszaadási index / 99Ra / min. 96Ra
Fényerő (1m-nél) / 110000lux / min. 50000lux
Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) / 1200mm / min.600mm
Sebészeti kezelőasztal jellemzője(Terhelhetőség) / 200kg / min.130kg
Rectoscop jell.
Alszempont
Kamerafej fókusztávolság tartomány / 50mm / min.25mm
Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség) / 200kg / min.140kg
5.rész
Direkt digitális felvételi berendezés jell.
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Alszempontok
Mobil detektor pixel méret / 120μm / max.150μm
Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón / 12coll / min.10coll
Páciens asztal szélessége / 90cm / min.80cm
8.rész
Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jell.
Alszempontok
Diagnosztikai monitor képátló / 26coll / min.20coll
Color MAP-ek száma / 20darab / min.8darab
Phased Array transducer:kristályok száma / 200darab / min.80darab
Phased Array TEE transducer:kristályok száma / 200darab / min.64darab
Urológiai UH készülék jellemzői
Alszempontok
Diagnosztikai monitor képátló / 26coll / min.20coll
Color MAP-ek száma / 20darab / min.8darab
Konvex transducer kristályelemeinek száma / 200darab / min.120darab
Lineáris transducer kristályelemeinek száma / 200darab / min.120darab
9.rész
Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1db Video-gasztroszkóp jellemzője(Flexibilis rész külső
átmérője) / 6mm / max.9,2mm
Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső
átmérője) / 6mm / max.9,2mm
11.rész
Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással
Alszempontok
Videoprocesszor:Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma /
5darab / min.1darab
Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő / 3mm / min.2mm
Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője(Tároló kapacitás) / 1000GB / min.200GB
Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője(Terhelhetőség) / 200kg / min.160kg
10.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60napot ért.
11.AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
12.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
13.AK a Kbt.81.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK
csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el
a bírálatot.
14.A jelen felhívást ellenjegyző FAKSZ neve:Dr.Aranyosi Richárd.Lajstromszám:00595
15.A Műszaki(Szakmai)ajánlatot a Közbeszerzési műszaki leírás(követelményspecifikáció)(KD III.fejezete) és a
Szerződéstervezet(KD IV.fejezete) feltételeinek maradéktalanul megfelelően kell megtenni. A Műszaki ajánlatot
úgy kell elkészíteni, hogy az alapján egyértelműen megállapítható legyen a KD-ban meghatározott valamennyi
követelménynek való teljes körű megfelelés.
A Műszaki (szakmai) ajánlatnak tartalmaznia kell legalább:
— kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlat a közbeszerzési műszaki leírásban specifikált áruk
szállítására került benyújtásra,
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— kifejezett nyilatkozatot a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak elfogadásáról.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fül-orr-gégészeti orvostechnikai eszközök
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33191000
38000000

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 Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység (Meglévő ATMOS S 61 Servant FOG kezelőegység bővítése
típusazonos vagy kompatibilis egységekkel)
— Fül-orr-gégészeti kéziműszerek, optikák 56 db (Kéziműszer és optikaösszeállítás ambuláns FOG
beavatkozásokhoz)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / betanítása
további 7 munkanap alatt.



HL/S S121
27/06/2018
275354-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 13 / 28

27/06/2018 S121
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

13 / 28

Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra
időtartamban magyar nyelven, használati útmutató biztosításával minden részvevő számára.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus
képpontjavítás (Pixel error protection)] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 35

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2 db UH diagnosztikai készülék
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33111800

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 Echocardiográf, TEE vizsgálófejjel (Kardiológiai felhasználásra alkalmas, nagy felbontóképességű,
teljesen digitális, felső kategóriás színes doppler ultrahang készülék transoesophagus transducerrel)
— 1 db Urológiai UH készülék (1db konvex, 1db lineáris és 1db rektális fejjel ellátott Bi-Plane Color-doppleres
ultrahang diagnosztikai készülék)
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Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
!!!Folytatás a II.2.5. pontból!!!
Minőségi kritérium megnevezés: 3.6.Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel / súlyszám: 10
Minőségi kritérium megnevezés: 3.7.Strain elasztográfia / súlyszám: 10
Minőségi kritérium megnevezés: 3.8.Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített
képen, automatikus PI és RI számítás / súlyszám: 10
Minőségi kritérium megnevezés: 3.9.Konvex transducer kristályelemeinek száma / súlyszám: 10
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 200 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 120 darab.
Minőségi kritérium megnevezés: 3.10.Lineáris transducer kristályelemeinek száma / súlyszám: 10
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 200 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 120 darab.
3.11. Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő / súlyszám: 10

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 107
Minőségi kritérium - Név: 2. Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői / Súlyszám: 110
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Diagnosztikai monitor képátló
(Legkedvezőbb szintje: 26 coll, legkedvezőtlenebb szintje: 20 coll) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-A vizsgálat megkezdésekor lehetőség
a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Kép felkonvertálása egy
gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-A kimerevített és memóriából
visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.5.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Color MAP-ek száma (Legkedvezőbb
szintje: 20 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 8 darab) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.6.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Sebességméréskor a nyomásgradiens
automatikus kijelzése / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.7.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Phased Array transducer: kristályok
száma (Legkedvezőbb szintje: 200 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 80 darab) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.8.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Phased Array transducer: Mátrix
szerkezetű / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.9.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Phased Array TEE transducer:
kristályok száma (Legkedvezőbb szintje: 2000 darab, legkedvezőtlenebb szintje: 64 darab) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.10.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Phased Array TEE transducer: Mátrix
szerkezetű / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.11.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-dattárolás / riport exportálása PDF
formátumban / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: 2.12.Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői-Szimultán triplex üzemmód (2D,
Color Doppler, CW üzemmódok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Urológiai UH készülék jellemzői / Súlyszám: 105
Minőségi kritérium - Név: 3.1.Urológiai UH készülék jellemzői-Diagnosztikai monitor képátló (Legkedvezőbb
szintje: 26 coll, legkedvezőtlenebb szintje: 20 coll) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2.Urológiai UH készülék jellemzői-A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens
előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.3.Urológiai UH készülék jellemzői-Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes
képernyőméretre 16:9 formátumban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.4.Urológiai UH készülék jellemzői-A kimerevített és memóriából visszajátszott
képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.5. Color MAP-ek száma (Legkedvezőbb szintje: 20 darab, legkedvezőtlenebb
szintje: 8 darab) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 753

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

II.2.14) További információk
1.A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
2.Ajánlatkérő a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat.
3.Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.
4.Karakterkorlátozás miatt a II.2.5. pont nem tartalmaz minden értékelési szempontot, további értékelési
szempontok a II.2.4. pontban

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 3db eszköz
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33125000

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.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
— 1 db Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz Video-gasztroszkóp (Nagyfelbontású színes chipes
eszköz felső traktus vizsgálathoz)
— 2 db Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz Video-kolonoszkóp (Nagyfelbontású színes chipes
eszközalsó traktus vizsgálathoz)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője
(Flexibilis rész külső átmérője) (Legkedvezőbb szintje: 6 mm, legkedvezőtlenebb szintje: maximumum 9,2 mm) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője
(Flexibilis rész külső átmérője) (Legkedvezőbb szintje: 6 mm, legkedvezőtlenebb szintje: maximum 9,2 mm) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 2db eszköz
Rész száma: 10
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33169000

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:
A közbeszerzés ismertetése:
— Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp (Nagyfelbontású színes chipes eszköz
felső traktus vizsgálathoz)
— Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop (Nagyfelbontású színes chipes eszköz
felső traktus vizsgálathoz, beavatkozáshoz, ERCP-hez)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői /
Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői-A
fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői-Az
endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői /
Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3.1.Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői-A
fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2.Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői-Az
endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 140

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
8db gasztroenterológiai endoszkópos eszköz
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33169000

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 Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással (Max. 6mm külső átmérőjű,
nagyfelbontású színes chipes eszköz felső traktus vizsgálathoz, fényforrással, videoprocesszorral kompletten)
— 3 db Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő (DICOM kompatibilis PC bázisú kép és videó rögzítő,
dokumentáláshoz és konzíliumhoz)
— 1 db Nagynyomású öblítőpumpa (Kolonoszópos vizsgálatok során bélsár, vér eltávolítására,
munkacsatornán keresztül)
— 1 db CO2 inszufflátor (A kolonoszkóp felvezetéséhez szükséges befúvás levegő helyett korszerű módon
CO2-vel végezhető)
— 2 db Endoszkópos vizsgálóasztal (Kétrészes, dönthető háttámlájú, elektromotoros magasságállítású
endoszkópos asztal)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a próbaüzem lefolytatása, és a jótállási kötelezettségei ellátása.
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 részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke (Legkedvezőbb szintje: 36 hónap, legkedvezőtlenebb
szintje: 12 hónap) / Súlyszám: 43
Minőségi kritérium - Név: 2. Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással / Súlyszám: 45
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Minőségi kritérium - Név: 2.1.Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással-Videoprocesszor:
elektronikus zoom / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Gyermek video gasztroszkóp vp.ff.-Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére
alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma (Legkedvezőbb szintje:5darab,
legkedvezőtlenebb szintje:1darab) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással-Videoprocesszor:
Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4.Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással-Gasztroszkóp:
munkacsatorna átmérő (Legkedvezőbb szintje: 3 mm, legkedvezőtlenebb szintje: 2 mm) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás)
(Legkedvezőbb szintje: 1000 GB, legkedvezőtlenebb szintje: 200 GB) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a
készülék) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a
készülék) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség) (Legkedvezőbb szintje: 200
kg, legkedvezőtlenebb szintje: 160 kg) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 297

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 74
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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-2.2.19-17-2017-00094

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

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek (továbbiakban AT) az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.)
Korm.r. 1-16.§).
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Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja a
kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az
előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-
ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10.§-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15.§ (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.
62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai
alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik
be.
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62.§
szerinti kizáró okokra vonatkozóan a R 10.§-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága
jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
Az előírt kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri,
a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további
szakaszát ki kellene töltenie. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
!!!Karakterkorlátozás miatt további előírások (folytatás) a „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" rovatban!!!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
!!!Folytatás a "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:" rovatból!!!
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bek. c) pontja
alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét.
Ha az Ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
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köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen
eléri az 1. rész vonatkozásában a nettó 12 262 500,- Ft-ot, a 2. rész vonatkozásában a nettó 3 824 532,-
Ft-ot, a 3. rész vonatkozásában a nettó 8 031 496,- Ft-ot, a 4. rész vonatkozásában a nettó 20 525 250,-
Ft-ot, 5. rész vonatkozásában a nettó 25 927 500,- Ft-ot, 6. rész vonatkozásában a nettó 1 464 750,- Ft-ot,
7. rész vonatkozásában a nettó 15 045 653,- Ft-ot, 8. rész vonatkozásában a nettó 30 915 000,- Ft-ot, 9.
rész vonatkozásában a nettó 7 425 000,- Ft-ot, 10. rész vonatkozásában a nettó 11 122 500,- Ft-ot, 11. rész
vonatkozásában a nettó 11 955 000,- Ft-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb előírás az irányadó, az előírt minimumkövetelmények nem
adódnak össze.
Az alkalmassági feltételek tekintetében a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdései is irányadók. A P/1. pontban előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági
követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6: 419.§ szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65.§ (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő által
ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen
kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Ajánlatkérő a
Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel
kapcsolatos igazolások benyújtására.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésének megfelelően a lent előírt követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közös ajánlattevők pedig együttesen is
megfelelhetnek azoknak (Kbt. 65.§ (6) bekezdése). Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az
alábbiak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M. Ajánlattevőnek Rendelet a 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a Rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései
szerint szükséges igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Referenciaként olyan szállítás
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fogadható el, amelynek a felhívásban meghatározott időszakban megtörtént a szerződésszerűséget igazoló
teljesítésigazolása. Ugyanazon referenciával csak egy alkalmassági követelmény igazolható.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1
Ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1) bekezdésének
a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító feladásának időpontjától visszafelé számított három év
(azaz visszafelé számított 36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciá(ka)t a 321/2015.
(X. 30.) Korm. r. 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-
követelményekben megfogalmazásra került, de minimálisan tartalmazza az alábbi információkat:
— a referencia tárgyának és mennyiségének ismertetését (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható
legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés,),
— a teljesítés ideje, időtartama [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap), befejezése (év, hónap, nap)],
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (email és/vagy telefon és/vagy fax elérhetőség
megadása),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.
M/2.
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlatában csatolja
az általa megajánlott termékre - vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti
gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló
8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges - 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 alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal az egyes részek
tekintetében:
1.rész
M1.1.1. legalább összesen 3db elektronikus kardiológiai diagnosztikai orvostechnikai eszköz szállítására
vonatkozó referencia
2.rész
M1.2.1. legalább összesen 270db orvosi kéziműszerek szállítására vonatkozó referencia
3.rész
M1.3.1. legalább összesen 3db elektronikus szemészeti diagnosztikai orvostechnikai eszköz szállítására
vonatkozó referencia
4.rész
M1.4.1. legalább összesen 7db műtői orvostechnikai eszközt (melyből 1db NF vágó-koaguláló készülék, 1db
Rectoscop, 1db Hysteroscop, 1db sebészeti kezelőasztal) szállítására vonatkozó referencia
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5.rész
M1.5.1. legalább összesen nettó 25 000 000,- Ft összegű Direkt digitális rtg. felvételi berendezés szállítására
vonatkozó referencia
6.rész
M1.6.1. legalább összesen 1db CT berendezéshez kiértékelő program szállítására vonatkozó referencia
7 rész
M1.7.1. legalább összesen 1db Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység szállítására vonatkozó referencia
8.rész
M1.8.1. legalább összesen 1db UH diagnosztikai készülék TEE vizsgálófejjel szállítására vonatkozó referencia
9.rész
M1.9.1. legalább összesen 1db gasztroenterológiai videoendoszkóp szállítására vonatkozó referencia
10.rész
M1.10.1. legalább összesen 1db gasztroenterológiai videoendoszkóp szállítására vonatkozó referencia
11.rész
M1.11.1. legalább összesen 5db gasztroenterológiai endoszkópos eszköz (melyből 1db Gyermek video
gasztroszkóp rendszer, 1db CO2 inszufflátor, 1db Endoszkópos vizsgálóasztal) szállítására vonatkozó
referencia
Orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 2.§-ában
meghatározott eszköz
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra
vonatkozzanak.
AK felhívja AT-k figyelmét, a 321/2015. Korm. rend. 21.§ (1a) bekezdése értelmében, hogy AK kizárólag a
vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt teljesített (befejezett), de
legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. Az alk. köv.-nek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek
teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
M/2.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az általa megajánlott áru az alábbi igazolásokkal, tanúsítványokkal:
A 16/2012. (II.6.) Korm.rendelet 9.§ (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat (EC Conformity
Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet, vagy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 3.) ESzCsM rendelet alapján szükséges
- bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési
tanúsítvány, 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.
A Kbt.65.§ (6) bek. alapján az előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt.65.§(7)bek. alapján az előírt alk. köv.nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65.§ (6)-(7), és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
AK tájékoztatásul kózli, hogy a kózós Ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy Alvállalkozóként
teljesített referencia esetében AK a referenciát bemutató́ által teljesített teljesítési részeket fogadja el.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a szerződés ellenértékét a benyújtott 1darab számla alapján utófinaszírozás keretében fizeti meg a
272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet szerint, részszámla benyújtására nincs lehetőség. Az igazolt teljesítés
ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk.6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, 30 napon belül. A szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – vállalkozói díj
30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetése igényelhető valamennyi rész esetén a Kbt. 135.§ (8) bekezdésre
figyelemmel.
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett feladatrész nettó értékének 0,5 %-a naponként, jótállási időn belül
keletkezett hiba esetén az érintett termék beszerzéskori nettó értéke 3 %-a a szerződéstervezetekben foglaltak
szerint.
!!!Karakterkorlátozás miatt továbbiak az 5. rész II.11. pontban!!!

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/07/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/07/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15.§-a tartalmazza.

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

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.AK a Kbt.41.§(3)bek.alapján az eljárás EKRben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.r. szabályai szerint. Az EKRben továbbított
dokumentumokkal,az EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb
előírásokat az e-Kr.10-13§-ai vonatkoznak.
2.A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen AT kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3.Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: az ajánlathoz csatolni kell AT és a kapacitást nyújtó szervezet
tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely
nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti
aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű
másolata.
5.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 13.§ szerinti nyilatkozatot ajánlattevőknek nemleges tartalommal is csatolniuk kell!
6.Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet
létrehozását.
7.A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes, MNB által
meghatározott devizaárfolyamok alkalmazandóak, referencia esetén a referencia teljesítésének napján
érvényes árfolyam az irányadó.
8.A minősített AT-knek a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását
a Korm.rendelet 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített AT-knek külön kell
igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
9. Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelyek között az ár
is szerepel a felhívás II.2.5 pontjaiban foglaltak szerint. A pontszámok minimuma 0, maximuma 7, valamennyi
részszempont tekintetében.
Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek az alábbiak:
Árra vonatkozó szempont esetében fordított arányosítás, jótállás esetén az egyenes arányosítás, minőségi
részszempont esetében abszolút értékelés/pontozás. AK számára legkedvezőbb ajánlati elem 7 pontot kap, a
többi arányosan kevesebbet. A pontszámítás részletes leírása a KD-ben.
Abszolút értékelés módszerét alkalmazza AK az alábbi (al)szempontoknál
1.rész
EKG készülék jellemzői
Alszempont
Csatlakoztatható lézernyomtató
ABPM rendszer jellemzői
Alszempontok
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1 hetes vérnyomásmérési mód
Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral
EKG holter rendszer jellemzői
Alszempontok
Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban
Adatexport PDF formátumban
Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval
2.rész
Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás)
3.rész
Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői
Alszempontok:
Könnyfilm stabilitást elemző rendszer
Kombinált Scheimpflug kamera
Non-kontakt tonometer jellemzői
Alszempontok
Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1s eltelt idővel
OM-08 készülékkel integrált kivitel
Szemészeti UHkészülék jellemzője(Lábpedál)
4.rész
NF vágó-koaguláló jellemzői
Alszempont
Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt
!!!Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3.pontban!!!

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148.§-a szerint.
!!!Folytatás a VI.3. pontból!!!
Mobil műtőlámpa jell.
Alszempontok
Rectoscop jell.
Alszempontok
Fényforrás típusa LED
Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Hysteroscop jell.
Alszempontok
Fényforrás típusa LED
Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil
Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője(Terhelhetőség)
Uroflowméter jell.(Betegadatbázis szoftver)
5.rész
Direkt digitális felvételi berendezés jell.
Alszempontok
Mobil detektor pixel méret
Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint
Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is.
Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás
7.rész
Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jell. [Kameramodul: automatikus képpontjavítás(Pixel error protection)]
8.rész
Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jell.
Alszempontok
Diagnosztikai monitor képátló
A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból
Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban
A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés
Color MAP-ek száma
Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése
Phased Array transducer:Mátrix szerkezetű
Phased Array TEE transducer:Mátrix szerkezetű
Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban
Szimultán triplex üzemmód (2D,Color Doppler,CW üzemmódok)
Urológiai UH készülék jell.
Alszempontok
A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból
Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban
A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés
Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel
Strain elasztográfia
Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás élő és kimerevített képen, automatikus PI és RI számítás
Lineáris transducer kristályelemeinek száma
Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő
10.rész
Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jell.
Alszempontok:
A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz
Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1db Video-duodenoscop jellemzői
Alszempontok:
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A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz
11.rész
Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással
Alszempontok
Videoprocesszor:elektronikus zoom
Videoprocesszor:Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása
Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője(A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék)
CO2 inszufflátor jellemzője(A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék)
Arányosítást alkalmaz ajánlatkérő az alábbi (al)szempontoknál/legkedvezőbb szint, amely és amelynél
kedvezőbb vállalásokra maximális pontot kapja/amelynél az adott ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb:
1. rész
EKG készülék jell.
Alszempontok:
Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként / 10000 minta/mp/csatorna /
min.4000 minta/mp/csatorna
EKG felvételek tárolása belső memóriában / 100 darab / min.40 darab
Akkumulátor kapacitása / 100 darab felvétel / min.40 darab felvétel
ABPM rendszer jellemzői
Alszempont
Vérnyomásmérés tárolása a memóriában / 2000 darab / min.500 darab
EKG holter rendszer jellemzői
Alszempontok
Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral / 150 gramm / max.300 gramm
Felvétel időtartama / 72óra / minimum 27óra
Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz / 12000 minta/mp/csatorna / min.1000
minta/mp/csatorna
4.rész
NF vágó-koaguláló jell.
Alszempontok
Monopoláris vágási teljesítmény / 150 / min.90
!!!Karakterkorlátozás miatt folytatás a 6. rész II.2.4.pontban!!!

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2018
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