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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307701-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Orvosi fogyóeszközök
2018/S 135-307701
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_31769316
Szentpéteri kapu 72–76.
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkeok.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/EKR000269632018/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/EKR000269632018/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:
Haemodinamikai fogyóeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000269632018

II.1.2)

Fő CPV-kód
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33140000
II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Haemodinamikai fogyóeszközök beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház részére

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 555 768 640.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Diagnosztikus katéterek (femorális katéterek)
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
Diagnosztikus katéterek (femorális katéterek) 3200 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: alakválaszték száma (min.30 db - max. 200 db) (minden méretben összesen, darab,
előny a több) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: flow kapacitás mértéke (min. 20 ml/s. - max. 50 ml/s.) (ml/s-ban 6F átmérő esetén,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: belső átmérő (inch 6F-es méret esetén legalább 0,056” max. 0,075” előny a
nagyobb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 680 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő – a betegellátás változásából adódóan – az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Diagnosztikus katéterek (femorális katéterek) 960 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Diagnosztikus katéterek (radiális katéterek)
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
2. rész:
Diagnosztikus katéterek (radiális katéterek) 3200 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: alakválaszték száma (min.30 db - max. 200 db) (minden méretben összesen, darab,
előny a több) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: flow kapacitás mértéke (min. 20 ml/s. - max. 50 ml/s.) (ml/sec-ban 6F átmérő esetén,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: belső átmérő (inch 6F-es méret esetén, legalább 0,051” max. 0,075”, előny a
nagyobb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 680 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Diagnosztikus katéterek (radiális katéterek) 960 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Guiding katéterek
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
3. rész:
Guiding katéterek 2400 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: görbület összes méretválaszték száma 5,6,7 és 8F-nél (min. 30 db - max. 400 db)
(darab összesen, előny a több) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: flow kapacitás mértéke (min. 20 ml/s. - max. 50 ml/s.) (ml/sec-ban 6F átmérő esetén,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: belső átmérő (inch 6F-es méret esetén, legalább 0,070” max. 0,085”, előny a
nagyobb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 28 800 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Guiding katéterek 720 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Hydrophil radiális guiding katéterek
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
4. rész:
Hydrophil radiális guiding katéterek 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: görbület méretválaszték száma összesen 5,6,7 és 8F-nél (min. 30 db - max. 400 db)
(darab, előny a több) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: flow kapacitás mértéke (min. 20 ml/s. - max. 50 ml/s.) (ml/sec-ban 6F átmérő esetén,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: belső lumen átmérő (inch 6F-es méret esetén, legalább 0,070” max. 0,085”, előny a
nagyobb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Hydrophil radiális guiding katéterek 240 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Thrombus aspiratiós katéterek
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
5. rész:
Thrombus aspiratiós katéterek 96 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: aspiratiós area (min. 0,0013 sq. inch - max. 0,0018 sq.inch) (6F esetén sq.inchben,előny a több) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 816 640.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:

17/07/2018
S135
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 45

HL/S S135
17/07/2018
307701-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

7 / 45

Thrombus aspiratiós katéterek 28 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Katéter vezetődrótok általános használatra
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
6. rész:
Katéter vezetődrótok általános használatra 4320 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 368 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Katéter vezetődrótok általános használatra 1296 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
KatéprI5
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II.2.1)

Elnevezés:
PTCA-s drótok általános használatra
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
8. rész:
PTCA-s drótok általános használatra 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: flexibilitás mértéke (előny a több) Nm-ben / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: torque kontroll mértéke (min. 1:1, előny a nagyobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 400 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
PTCA-s drótok általános használatra 240 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
PTCA-s drótok recanalisatiós drótok
Rész száma: 9

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
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33140000
II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
9. rész:
PTCA-s drótok recanalisatiós drótok 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: flexibilitás mértéke (előny a több) Nm-ben / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: torque kontroll mértéke (min. 1:1, előny a nagyobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 400 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
PTCA-s drótok CTO drót
Rész száma: 10

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
10. rész:
PTCA-s drótok CTO drót 80 db
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Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: flexibilitás mértéke (előny a több) Nm-ben / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: torque kontroll mértéke (min. 1:1, előny a nagyobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 040 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
PTCA-s drótok CTO drót 24 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
PTCA-s drótok tortuosus anatómia esetére
Rész száma: 11

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
11. rész:
PTCA-s drótok tortuosus anatómia esetére 1120 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: flexibilitás mértéke (előny a több) Nm-ben / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: torque kontroll mértéke (min. 1:1, előny a nagyobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 840 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
PTCA-s drótok tortuosus anatómia esetére 336 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Ballonok - standard ballonok
Rész száma: 12

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
12. rész:
Ballonok - standard ballonok 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: lesion entry profile inchben (3 mm-es átmérőjű balonnál min. 0,016” - max. 0,019”,
inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: rated burst pressure mértéke (3 mm-es átmérőjű balolonnál, min. 14 - max. 25. ATM,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
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Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 25 200 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Ballonok - standard ballonok 240 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Ballonok - Nagy nyomásállóságú (NC) ballonok
Rész száma: 13

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
13. rész:
Ballonok - Nagy nyomásállóságú (NC) ballonok 320 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: crossing profile inchben (3 mm-es átmérőjű termék esetén min. 0,02” - max. 0,35”
inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: rated burst pressure mértéke (ATM, legalább 20 atm - max. 25 ATM (2-4mm átmérőjű
ballonnál), előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 80
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II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 080 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Ballonok - Nagy nyomásállóságú (NC) ballonok 96 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Ballonok - ballonok recanalisatióhoz
Rész száma: 14

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
14. rész:
Ballonok - ballonok recanalisatióhoz 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: crossing profile inchben (3 mm-es átmérőjű termék esetén min. 0,02” - max. 0,35”
inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: laesion entry profile inchben (3 mm-es átmérőjű balolonnál min. 0,016” - max.
0,019”,inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: rated burst pressure mértéke (ATM, legalább 14 atm - max. 25 ATM (3 mm átmérőjű
ballonnál), előny a nagyobb) / Súlyszám: 6

17/07/2018
S135
http://ted.europa.eu/TED

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

14 / 45

HL/S S135
17/07/2018
307701-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

15 / 45

Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 22 800 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Ballonok - ballonok recanalisatióhoz 240 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Ballonok - Non-compliant ballonkatéter DES kezelés
Rész száma: 15

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
15. rész:
Ballonok - Non-compliant ballonkatéter DES kezelés elő-, és utótágítására 320 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: crossing profile inchben (3 mm-es átmérőjű termék esetén min. 0,02” - max. 0,35”
inch, előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: nagy shaft hosszúság (cm, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: rated burst pressure mértéke (ATM, legalább 18 atm - max. 25 ATM (3 mm átmérőjű
ballonnál)előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
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Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 120 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Ballonok - Non-compliant ballonkatéter DES kezelés elő-, és utótágítására 96 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Ballonok - Ballon oldalág eléréshez
Rész száma: 16

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
16. rész:
Ballonok - Ballon család stenten keresztüli oldalág eléréshez 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: crossing profile inchben (3 mm-es átmérőjű termék esetén min. 0,02” - max. 0,35”
inch, előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: lesion entry profile inchben (3 mm-es átmérőjű balolonnál min. 0,016” - max.
0,019”,inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
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Minőségi kritérium - Név: rated burst pressure mértéke (min. 14 - max. 25. ATM, (3 mm átmérőjű
ballonnál)előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 27 080 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Ballonok - Ballon család stenten keresztüli oldalág eléréshez 240 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Vágóballonok
Rész száma: 17

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
17. rész:
Vágóballonok 48 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 640 000.00 HUF

17/07/2018
S135
http://ted.europa.eu/TED

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

17 / 45

HL/S S135
17/07/2018
307701-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

18 / 45

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Vágóballonok 14 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Króm-kobalt ötvözetek kanyargós erekhez
Rész száma: 18

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
18. rész:
Stentek - Króm-kobalt ötvözetek kanyargós erekhez 480 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: nagy shaft hosszúság (cm, előny a nagyobb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: lesion entry profile (3 mm-es átmérőjű stentnél min. 0,016” - max. 0,020”inch, előny a
kisebb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 30 720 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Króm-kobalt ötvözetek kanyargós erekhez 144 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Innovativ króm-kobalt stent oldalághoz
Rész száma: 19

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
19. rész:
Stentek - Innovativ króm-kobalt stent oldalág eléréshez optimalizálva 560 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: sérülésmentesen nyitható cellakerület mm-ben 3mm-nél kisebb erekben (min. 6 - max.
20 mm, előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: lesion entry profile (3 mm-es átmérőjű stentnél min. 0,016” - max. 0,020”inch, előny a
kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: rövidülés %-ban 2,5mm átmérőjű stentnél (legkedvezőbb érték 0 % legkedvezőtlenebb érték 5 %, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 35 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Innovativ króm-kobalt stent oldalág eléréshez optimalizálva 168 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Króm-kobalt ötvözetek kiserekhez
Rész száma: 20

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
20. rész:
Stentek - Króm-kobalt ötvözetek kiserekhez 240 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: open cell design (igen/nem, előny a megléte) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: strut vastagság (inch 3 mm-es átmérőnél, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: crossing profile 3mm átmérőnél inchben (min. 0,02” - max. 0,35” inch, előny a
kisebb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 960 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Króm-kobalt ötvözetek kiserekhez 72 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Stentek nehéz, meszes szűkületekre
Rész száma: 21

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
21. rész:
Stentek - Stentek nehéz, meszes szűkületekre 480 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: strut vastagság (inch 3 mm-es átmérőnél, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: radiális feszítő erő (min. 0,2 - max 1,5 N, előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 31 776 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Stentek nehéz, meszes szűkületekre 144 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Általános használatra
Rész száma: 22

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
22. rész:
Stentek - Általános használatra 160 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: strut vastagság (inch 3 mm-es átmérőnél, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: lesion entry profile inchben (3 mm-es átmérőjű stentnél min. 0,016” - max. 0,020”inch,
előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: crossing profile inchben 3 mm-es átmérőnél (min. 0,02” - max. 0,35” inch, előny a
kisebb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Általános használatra 48 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Antithromboticus stent
Rész száma: 23

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
23. rész:
Stentek - Antithromboticus, fémionok kiáramlását gátló bevonatú stent 240 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: • strut vastagság (inch 3 mm-es átmérőnél, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • bizonyítottan antithromboticus hatású bevonat (igen/nem, megléte előny) /
Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • crossing profile inchben (3 mm-es átmérőnél min. 0,02” - max. 0,35” inch, előny a
kisebb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 880 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Antithromboticus, fémionok kiáramlását gátló bevonatú stent 72 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stentek - Fedett stentek coronaria ruptura ellátás
Rész száma: 24

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
24. rész
Stentek - Fedett stentek coronaria ruptura ellátására 8 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: • crossing profile inchben 3 mm átmérőnél (min. 0,02” - max. 0,35” inch, előny a
kisebb) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 400 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Stentek - Fedett stentek coronaria ruptura ellátására 2 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
DES kanyargós erekhez
Rész száma: 25

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
25. rész
DES kanyargós erekhez 160 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • TLF (legkedvezőbb 0,5 % - legkedvezőtlenebb 12 %, előny a kisebb) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: • rated burst pressure (min. 14 - max. 25. ATM, (3 mm átmérőjű stentnél)előny a
nagyobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • rövid DAPT kezelés (legkedvezőbb érték 0 hónap - legkedvezőtlenebb érték 5
hónap, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 17 600 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
DES kanyargós erekhez 48 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
DES bifurkációs léziók ellátására
Rész száma: 26

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
26. rész
DES bifurkációs léziók ellátására, ill. oldalág stentelésre 128 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • VLST legalább 2000 betegnél %-ban (legkedvezőbb érték 0 % - legkedvezőtlenebb
érték 1 %, előny a nagyobb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • sérülésmentesen nyitható cellakerület mm-ben (3mm-nél kisebb erekben) (min. 6 max. 20 mm, előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • lesion entry profile inchben (3 mm-es átmérőjű stentnél min. 0,016” - max.
0,020”inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 320 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
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Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
DES bifurkációs léziók ellátására, ill. oldalág stentelésre 38 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
DES kanyargós, hosszú,nagy átm. léziók ellát.-hoz
Rész száma: 27

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
27. rész
DES kanyargós, hosszú, ill. nagy átmérőjű léziók ellátására 48 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • radiális feszítőerő hgmm-ben 3mm átmérőjű stentnél (min. 1000 - max. 2000 hgmm,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • sérülésmentesen nyitható cellakerület mm-ben (3mm-nél kisebb erekben) (min. 6 max. 20 mm, előny a nagyobb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • lesion entry profile inchben (3 mm-es átmérőjű stentnél min. 0,016” - max.
0,020”inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 880 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
DES kanyargós, hosszú, ill. nagy átmérőjű léziók ellátására 14 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
DES nehéz, kemény léziók kezelésére
Rész száma: 28

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
28. rész
DES nehéz, kemény léziók kezelésére 112 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • rated burst pressure (min. 14 - max. 25. ATM, 3 mm átmérőjű stentnél)előny a
nagyobb) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: • nagy esetszámú vizsgálat (legalább 1000 beteg igen/nem) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 800 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
DES nehéz, kemény léziók kezelésére 33 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Aktív és passzív bevonatú gyógyszerkibocsátó stent
Rész száma: 29

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
29. rész
Aktív és passzív bevonatú gyógyszerkibocsátó stent 96 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • TLF 12 hónapra vonatkoztatva (legkedvezőbb 0,5 % - legkedvezőtlenebb 12 %,
előny a kisebb) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • crossing profile inchben,(3 mm-es átmérőjű termék esetén min. 0,02” - max. 0,35”
inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 400 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Aktív és passzív bevonatú gyógyszerkibocsátó stent 28 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Innovatív polymermentes DES
Rész száma: 30

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
30. rész
Innovatív polymermentes DES nem hagyományos fém ötvözettel sirolimus bevonattal 48 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • abluminális gyógyszerkibocsátás (igen/nem, előny ha igen) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: • feljutást segítő bevonat (igen/nem, előny ha igen) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • crossing profile inchben (3 mm-es átmérőjű termék esetén min. 0,02” - max. 0,35”
inch, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 880 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
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Innovatív polymermentes DES nem hagyományos fém ötvözettel sirolimus bevonattal 14 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Innovativ polymermentes DES biolimus bevonattal
Rész száma: 31

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
31. rész
Innovativ polymermentes DES biolimus bevonattal 80 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • nagy esetszámú vizsgálat (előny a több, legalább 2000 nagy vérzéses kockázatú
beteg bevonásával végzett randomizált tanulmány 1 hónapos kettős thrombocytagátlással, 1 éves
eredménnyel) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: • rövid DAPT kezelés (legkedvezőbb érték 0 hónap - legkedvezőtlenebb érték 5
hónap, előny a kisebb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • méretválaszték száma (összesen, darab, előny a több) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 800 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
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Innovativ polymermentes DES biolimus bevonattal 24 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
DES bifurkációs léziókra dedikált,főág stentelésre
Rész száma: 32

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
32. rész
DES bifurkációs léziókra dedikált, főág stentelésre kifejlesztve 16 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • lebomló polymer (igen/nem, előny a igen) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 960 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
DES bifurkációs léziókra dedikált, főág stentelésre kifejlesztve 4 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök - Indeflátor szett
Rész száma: 33

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
33. rész
Egyéb eszközök - Indeflátor szett 1600 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • indeflációs idő (legkedvezőbb 1 sec. - legkedvezőtlenebb 5 sec. előny a kisebb,
sec) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: • deflációs idő (legkedvezőbb 0,5 sec. - legkedvezőtlenebb 2 sec. előny a kisebb,
sec) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • ergonomiai kiképzés 10p/1p (igen/nem) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • hajlékony összekötő szár megléte (igen/nem, előny ha igen) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 600 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Egyéb eszközök - Indeflátor szett 480 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök - Indeflátor
Rész száma: 34

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
34. rész
Egyéb eszközök - Indeflátor 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • indeflációs idő (legkedvezőbb 1 sec. - legkedvezőtlenebb 5 sec. előny a kisebb,
sec) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • deflációs idő (legkedvezőbb 0,5 sec. - legkedvezőtlenebb 2 sec. előny a kisebb,
sec) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • ergonomiai kiképzés (10p/1p, igen / nem) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 400 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Egyéb eszközök - Indeflátor 240 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök - Y adapter indeflátorhoz
Rész száma: 35

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
35. rész
Egyéb eszközök - Y adapter indeflátorhoz 320 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • nyomógombos kivitel (igen/nem, előny ha igen) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: • ergonomiai kiképzés (10p/1p, igen / nem) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 960 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Egyéb eszközök - Y adapter indeflátorhoz 96 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás
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II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök - Femoralis sheath-ek
Rész száma: 36

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
36. rész
Egyéb eszközök - Femoralis sheath-ek 800 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • belső átmérő nagysága (mm-ben 6 F méret esetén, min. 1,7 mm - max. 2,5 mm,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: • rés a drót és tágító között (mm-ben 0,035 inch esetén, legkedvezőbb 0 mm legkedvezőtlenebb 0,5 mm, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • rés a tágító és a sheath között (mm-ben 6 F méret esetén, legkedvezőbb 0 mm legkedvezőtlenebb 0,2 mm, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • csúszást segítő bevonat megléte (igen / nem, előny ha igen) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 832 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök -Radialis sheath-ek
Rész száma: 37

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000
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II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
37. rész
Egyéb eszközök -Radialis sheath-ek 3680 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • belső átmérő nagysága (mm-ben 6 F méret esetén, min. 1,7 mm - max. 2,5 mm,
előny a nagyobb) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: • rés a drót és tágító között (mm-ben 0,035 inch esetén, legkedvezőbb 0 mm legkedvezőtlenebb 0,5 mm, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • rés a tágító és a sheath között (mm-ben 6 F méret esetén, legkedvezőbb 0 mm legkedvezőtlenebb 0,2 mm, előny a kisebb) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: • csúszást segítő bevonat megléte (igen / nem, előny ha igen) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 904 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Egyéb eszközök -Radialis sheath-ek 1104 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök - Manifold szett
Rész száma: 38

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
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33140000
II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
38. rész
Egyéb eszközök - Manifold szett 480 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • csapok kezelhetősége (kipróbálás alapján, előny a jobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • fecskendők kezelhetősége (kipróbálás alapján, előny a jobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: • nyomástűrő képesség (min. 1050 PSI - max. 1500 PSI, előny a nagyobb) /
Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 920 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Egyéb eszközök - Manifold szett 144 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb eszközök - Kontrasztanyag adagoló szett
Rész száma: 39

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
39. rész
Egyéb eszközök - Kontrasztanyag adagoló szett 4000 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: • 100 ml fecskendő (igen / nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: • Acist kompatibilis (igen / nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 46 464 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Egyéb eszközök - Kontrasztanyag adagoló szett 1200 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Rotációs aterectomia végzéséhez szükséges eszközök
Rész száma: 40

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
40. rész
Rotációs aterectomia végzéséhez szükséges eszközök konzol kihelyezésével 56 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 18 480 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
Rotációs aterectomia végzéséhez szükséges eszközök konzol kihelyezésével 16 db
Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

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: nem

II.2.14)

További információk

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) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. §
rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a
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cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. § (2) bekezdés, 5. §
(1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb
szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezését,címét, kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, a szállítás tárgyát olyan részletességgel,
hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési
és befejezési időpontja), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. § (2) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 21. §
(1) bek. i) szerint be kell mutatnia (tanúsítvány másolatát becsatolva), hogy a megajánlott termék rendelkezik
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely
tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
összesen egészségügyi intézményből származó, a részajánlatra vonatkozó alábbi termékek szállítására
vonatkozó
1. ajánlati rész: 2240 db,
2. ajánlati rész: 2240 db,
3. ajánlati rész: 1680 db,
4. ajánlati rész: 560 db,
5. ajánlati rész: 67 db,
6. ajánlati rész: 3024 db,
7. ajánlati rész: 224 db,
8. ajánlati rész: 560 db,
9. ajánlati rész: 560 db,
10. ajánlati rész: 56 db,
11. ajánlati rész: 784 db,
12. ajánlati rész: 560 db,
13. ajánlati rész: 224 db,
14. ajánlati rész: 560 db,
15. ajánlati rész: 224 db,
16. ajánlati rész: 560 db,
17. ajánlati rész: 34 db,
18. ajánlati rész: 336 db,
19. ajánlati rész: 392 db,
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20. ajánlati rész: 168 db,
21. ajánlati rész: 336 db,
22. ajánlati rész: 112 db,
23. ajánlati rész: 168 db,
24. ajánlati rész: 6 db,
25. ajánlati rész: 112 db,
26. ajánlati rész: 90 db,
27. ajánlati rész: 34 db,
28. ajánlati rész: 78 db,
29. ajánlati rész: 67 db,
30. ajánlati rész: 34 db,
31. ajánlati rész: 56 db,
32. ajánlati rész: 11 db,
33. ajánlati rész: 1120 db,
34. ajánlati rész: 224 db,
35. ajánlati rész: 224 db,
36. ajánlati rész: 560 db,
37. ajánlati rész: 2576 db,
38. ajánlati rész: 336 db,
39. ajánlati rész: 2800 db,
40. ajánlati rész: 39 db
Beavatkozást elérő mennyiségű szállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciát/referenciákat.
A megadott referencia mennyisége több szerződésből is teljesíthető, melyeknek el kell érnie összességében
legalább a referenciaként meghatározott mennyiséget.
Amennyiben több rész tekintetében kerül megajánlás, abban az esetben a referenciaként meghatározott
mennyiséget valamennyi megajánlott rész vonatkozásában el kell érni.
M.2.: i) pontja szerint, ha a megajánlott termék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés).
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a 1997. évi LXXXIII. trv. 9/A pontja,
továbbá a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet szerint történik (60 napos fizetési határidőre). Ajánlatkérő előleget
nem fizet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti. Ajánlatkérő a
Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint biztosít részszámlázási lehetőséget a részteljesítések (lehívások)
vonatkozásában.
A finanszírozási feltételek valamennyi rész esetében irányadóak.
Az ajánlattétel és az elszámolás és kifizetés pénzneme forint.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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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: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/08/2018
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: 27/08/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. §ában foglaltakat.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2. pontjai.
— Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik,
— Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy teljesítés
elmaradása (meghiúsulása) esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérőnek:
— Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett termék nettó szerződéses
árára vetítve a késedelem első 15 naptári napja alatt napi 1 %, a következő 15 naptári nap folyamán további
napi 1,5 %, az ezt követő előbbi 30 naptári napot meghaladó késedelem után max. 37,5 %-ig terjedő késedelmi
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kötbér fizetendő. Amennyiben a kötbér maximuma elérésre kerül, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződést
egyoldalúan, 30 napos felmondási határidővel felmondani,
— Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó szerződéses árára vetítve
15 %,
— A szerződés teljesítésének elmaradása (meghiúsulása) esetén a teljes nettó szerződéses ár 15 %-a.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel valamennyi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
— Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy
a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.”.
— Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
— Eljárás során eljáró FAKSZ: Czaga János András (lajstromszáma: 00468).
— Ajánlatkérő a 1-39. részek esetében a legjobb ár-érték arányt, míg a 40. rész esetében a legalacsonyabb
árat, mint értékelési szempontot alkalmazza. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Az eljárás értékelés
szempontrendszerét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, mely a felhívásban a karakterkorlátra tekintettel
nem rögzíthető.
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.

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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2018
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