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Az ajánlatkérő által megrendelni kívánt beszerzés ismertetése, műszaki leírások 
 
 
Műszaki specifikáció, ajánlott termékre vonatkozó követelmények 
 

Az ajánlat műszaki része a mellékelt termékleírásokban foglalt paraméterek betartásával, az ajánlati 

dokumentációban meghatározott szempontok szerint készítendő el. Az előírt műszaki paraméterek minimális 

szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük. Ennek való megfelelőséget Ajánlattevő az általa ajánlott 

berendezésre vonatkozóan termékismertetőkkel, ill. minden előírt funkció és számszerű paraméter 

ismertetésével (mellékelt táblázatok kitöltésével) tanúsítsa! Nem elegendő a táblázatban az „igen” 

megjegyzés, az ajánlati lapot az ajánlott termék paramétereivel kitöltve kell benyújtani! 

 

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék 

ajánlható! 

 

 

Formai követelmények: 

- Meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát  

- Az ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve kell benyújtani 

- Mellékelni kell gyártói színes termékismertető prospektust, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar 

nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást 

kell csatolni.  

- Értékelési szempontokra megadott információk esetében az ajánlatban mellékelni kell azok gyártói 

adatlappal történő igazolását és/vagy gyártó képviseletre jogosult személye által tett megerősítő 

nyilatkozatot  

- a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC 

Conformity Declaration) 

-  Az ajánlott termék amennyiben orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) 

EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM 

rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE 

megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az 

orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre 

vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK 

irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. 

- megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát 

igazoló engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő)  

- CE tanúsítványok, termékismertetők fordítása elfogadott ajánlattevő fordításában, aláírásra jogosult 

személy ellenjegyzésével. 
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Szerviz, karbantartás 

Jótállási idő: min. 12 hónap 

Cserealkatrészek beszerezhetőségének biztosítása min. 8 év 

Karbantartás: Külön díjazás nélkül a jótállási időtartam alatt 

Szerviz(partner) feltétel, melyre ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz 

megnevezését és elérhetőségét 

A jótállási idő alatt az Ajánlattevőnek garantálnia kell ingyenesen a rendszerhez járó esetleges update-ket. 

Legalább 2 fő magyarul beszélő (ha nem, tolmácsolás a Eladó költségére biztosítandó), a megajánlott típusra 

kiképzett szakember, a kiképzést igazoló gyártó által kiállított dokumentum becsatolásával és a szakmai 

jártasságot igazoló referencia igazolással. 

 

Ajánlatnak, ajánlati árnak tartalmaznia kell: 

- a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő berendezés(ek) és rendeltetésszerű használathoz 

szükséges tartozékai ajánlati árát, valamint a helyszínre szállításhoz szükséges szolgáltatások díját  

- a gépspecifikus szakipari munkák szakszerű kivitelezését nyertes ajánlattevő által elkészített telepítési 

tervdokumentáció alapján  

- minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges alkatrészt, tartozékot 

- szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést 

- beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést  

- induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget 

- az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat, 

- EV mérési jegyzőkönyveket (terméktől függően) 

 

Az ajánlati árakat tételszámonkénti mennyiségekre kibontva a mellékelt ártáblázat szerint kérjük meghatározni 

(összesített terméklista nettó/bruttó összár oszlop). 

 

A benyújtás sorrendje, minden termékre vonatkozóan, tételszámonként: 

- termék adatlapja az ajánlott termék paramétereivel kitöltve, 

- a termékhez kapcsolódó prospektus (színes), és/vagy műszaki leírás, színes képpel, 

- gyártói megfelelőségi nyilatkozat 

- CE megfelelőség értékelési tanúsítvány 

- forgalmazási jogosultság igazolása  
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Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó: 

- Érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE megfelelőség értékelési 

tanúsítvány) 

- Üzembe helyezési, ill. próbaüzemi jegyzőkönyv 

- Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv 

- Terméktől függően EV mérési, gazazonosságvizsgálati jegyzőkönyv 

- Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven (informatikai eszközök szoftverek 

esetében angol nyelv is elfogadható), nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM). 

 
Telepítési munkák: 

- A digitális rtg felvételi berendezés telepítésének műszaki vonatkozásainak meghatározásához 

Ajánlattevők részére építészeti alaprajzot mellékel Ajánlatkérő. 

- A technológiai/installációs/telepítési tervek helyszíni adottságoknak megfelelő elkészítése a nyertes 

ajánlattevő feladata. 

- Az elkészült installációs tervek szerint nyertes ajánlattevő feladata és költsége a telepítéshez szükséges 

mértékű szakipari jellegű munkák elvégzése: pl. padló- ill. kábelcsatornák, gépalapkészítés, burkolatok, 

álmennyezet szükség szerinti módosítása/készítése/helyreállítása valamint a padló vagy mennyezeti 

födémet érintő gépspecifikus lakatosszerkezet szállítása, be-/felszerelése valamint a berendezéshez 

gyártó által előírt - működtetést biztosító - villamos elosztószekrény szállítása, kapcsolódó kábelezés, 

villamos szerelvények felszerelése. 

- A telepítés során az antisztatikus PVC padló teljes cseréje és a falak festése szükséges, a nyertes 

ajánlattevő feladata 

 

 

Hatósági eljárások (digitális rtg felvételi berendezés): 

Nyertes ajánlattevő feladata: 

-  a berendezések OSSKI minősítésének (egyedi vagy CE alapján) lebonyolítása, mely alapján korábban 

az Országos Tisztiorvosi Hivatal a nyilvántartásba vételt elvégezte, vagy az OAH jelenleg hatályos 

jogszabály alapján elvégzi. 

- OSSKI átvételi vizsgálat elvégeztetése, 

- az Országos Atomenergia Hivatal engedélyeztetési eljárásának lefolytatása a 487/2015. (XII. 30.) Korm. 

rendeletnek megfelelően  


