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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310410-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Orvosi fogyóeszközök
2018/S 136-310410
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/EKR000184612018/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/EKR000184612018/reszletek

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:
Szemészeti műtéti csomagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000184612018

II.1.2)

Fő CPV-kód
33140000
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II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Szemészeti műtéti csomagok beszerzése a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház részére

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 143 844 400.00 HUF

II.1.6)

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

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Stellaris PC géphez vitrektómiás műtéti csomag
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:
A kórház használatában lévő Stellaris PC anterior és posterior, phaco - vitrektóm készülékhez szükséges
vitrektómiás műtéti csomag: 400 csomag
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— 23 G-s vitrektóm kézifej 1 db
— 23 G-s egyenes endofény 1 db
— 23 G-s szelepes trokárok és kapuk 3 db
— 23 G-s kapuzáró dugók 3 db
— Stellaris PC készülékkel kompatibilis levegőnyomással kontrollált, kombinált kazetta csőrendszerrel 1 db
— Második elszívó csővezeték 1 db
— Irrigáló csővezeték 1 db
— Izoláló az érintő képernyőre és távirányítóra 1 db
— fecskendő 10 ml 1 db
— kazettadugó 1 db
— szilikon tesztkamra 1 db
— vitrektómiás kézidarab hosszabbító 1 db
— luer hosszabbító 1 db
— irrigációs sleeve-k 2 db
— phacohegy csavaró 1 db
— előlyukasztó szerelvény 1 db

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 35 904 000.00 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, pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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:
Stellaris PC géphez kazettás műtéti csomag
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:
A kórház használatában lévő Stellaris PC anterior és posterior, phaco - vitrektóm készülékhez szükséges
kazettás műtéti csomag: 140 csomag.
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— asztaltakaró (két rétegű operációs lepedő, mely tartalmaz poliropilén vízzáró réteget, 150 x 190 cm) 2 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " XL " méretben 1 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " L " méretben 1 db
— min. 120 x 160 cm kétrétegű operációs lepedő, mely tartalmaz polietilén vízzáró réteget 10 x 10 cm-es
incíziós fóliával ellátott nyílással és merevítővel ellátott folyadékgyűjtő zsákkal 1 db
— operációs lepedő kétrétegű 75 x 90 cm 1 db
— monitorvédő fólia 50 x 50 cm 1 db
— víztiszta műanyagból készült szemtakaró kagyló 1 db
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— fecskendő luer 2 ml-es 5 db
— fecskendő luer 3 ml-es 2 db
— fecskendő luer 5 ml-es 1 db
— fecskendő 1 ml-es Tuberculin 1 db
— tű 25 G 1 db
— M 2273 C 27 g x 7/8" hydrodiszekciós kanül, 0,4 x 22 mm, ívelt, a hegy függőleges síkban lapos 1 db
— termékazonosító etikett 3 db
— venturi rendszerű készülékkel kompatibilis, microcoaxialis és coaxialis phacoemulsificatiós műtétek
végzésére alkalmas, 300 ml-es nyitható fedelű kazetta rendszer plusz csővezetékkel, mely tartalmaz phaco
irrigációs sleeve-t, tesztkamrát és műanyag phacokulcsot 1 db
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 181 200.00 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 pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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:
Stellaris PC géphez alap műtéti csomag
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:
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A kórház használatában lévő Stellaris PC anterior és posterior, phaco - vitrektóm készülékhez szükséges műtéti
csomag: 800 csomag.
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— asztaltakaró (két rétegű operációs lepedő, mely tartalmaz poliropilén vízzáró réteget, 150 x 190 cm) 2 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " XL " méretben 1 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " L " méretben 1 db
— min. 120 x 160 cm kétrétegű operációs lepedő, mely tartalmaz polietilén vízzáró réteget 10 x 10 cm-es
incíziós fóliával ellátott nyílással és merevítővel ellátott folyadékgyűjtő zsákkal 1 db
— operációs lepedő kétrétegű 75 x 90 cm 1 db
— monitorvédő fólia 50 x 50 cm 1 db
— víztiszta műanyagból készült szemtakaró kagyló 1 db
— fecskendő luer 2 ml-es 5 db
— fecskendő luer 3 ml-es 2 db
— fecskendő luer 5 ml-es 1 db
— fecskendő 1 ml-es Tuberculin 1 db
— venturi rendszerű készülékkel kompatibilis, microcoaxialis és coaxialis phacoemulsificatiós műtétek
végzéséhez szükséges egyszerhasználatos csővezeték 1 db
— tű 25 G 1 db
— M 2273 C 27 g x 7/8" hydrodiszekciós kanül, 0,4 x 22 mm, ívelt, a hegy függőleges síkban lapos 1 db
— termékazonosító etikett 3 db
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 416 000.00 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 pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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:
Dorc Eva géphez alap műtéti csomag
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:
A kórház használatában lévő Dorc Eva készülékhez szükséges műtéti csomag: 2000 csomag.
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— asztal takaró (kétrétegű operációs lepedő, mely tartalmaz poliropilén vízzáró réteget, 150 x 190 cm) 3 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " XL " méretben 1 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " L " méretben 1 db
— szemészeti lepedő 140 x 150 cm-es, 8 x 10 cm incíziós fóliával ellátott nyílással és folyadékgyűjtő zsákkal 1
db
— kéztörlő 18 x 25 cm-es 1 db
— asztalterítő 150 x 190 cm-es 1 db
— operációs lepedő kétrétegű 75 x 90 cm 1 db
— steril, víztiszta műanyagból készült szemtakaró kagyló 1 db
— fecskendő 2 ml-es, két részes L/S 5 db
— fecskendő 2 ml-es 3 részes csavaros végű L / L 2 db
— fecskendő 5 ml-es 3 részes L / S 1 db
— fecskendő 1 ml-es Tuberculin, 3 részes L / S 1 db
— tű, 25 G, x 40 mm 1 db
— kanül 27 G 22 mm-es, hajlított lapos véggel 1 db
— viszkoelasztikus kanül 25 G x 22 mm 1 db
— Dorc Eva készülékkel kompatibilis steril csővezeték 1 db

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 19 600 000.00 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
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Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a termékcsoportoknál
a volumenváltoztatás jogát pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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:
Dorc Eva géphez kazettás műtéti csomag
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:
A kórház használatában lévő Dorc Eva készülékhez szükséges kazettás műtéti csomag: 400 csomag.
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— asztaltakaró(két rétegű operációs lepedő, mely tartalmaz poliropilén vízzáró réteget, 150 x 190 cm) 3 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " XL " méretben 1 db
— steril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen
hosszú tépőzárral ellátott " L " méretben 1 db
— szemészeti lepedő 140 x 150 cm-es, 8 x 10 cm incíziós fóliával ellátott nyílással és folyadékgyűjtő zsákkal 1
db
— kéztörlő 18 x 25 cm-es 1 db
— asztalterítő 150 x 190 cm-es 1 db
— operációs lepedő kétrétegű 75 x 90 cm 1 db
— steril, víztiszta műanyagból készült szemtakaró kagyló 1 db
— fecskendő 2 ml-es, két részes L/S 5 db
— fecskendő 2 ml-es 3 részes csavaros végű L / L 2 db
— fecskendő 5 ml-es 3 részes L / S 1 db
— fecskendő 1 ml-es Tuberculin, 3 részes L / S 1 db
— tű, 25 G, x 40 mm 1 db
— kanül 27 G 22 mm-es, hajlított lapos véggel 1 db
— viszkoelasztikus kanül 25 G x 22 mm 1 db
— Dorc Eva készülékkel kompatibilis napi folyadék kazetta 1 db
— 2,8 Phaco kés, többször sterilizálható, egyesével csomagolt, műanyag tartóban 1 db
— incíziós kés 15 fokos, többször sterilizálható, egyesével csomagolt, műanyag tartóban 1 db
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II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 636 000.00 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 pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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:
Dorc Eva géphez alap műtéti csomag Semmelweis Tk.
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 Semmelweis Tagkórház
3529 Miskolc, Csabai kapu 9.-11.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Tagkórházban használt Dorc Eva készülékhez szükséges műtéti csomag: 3600 csomag.
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— szemészeti lepedő 140 x 150 cm-es, 8 x 10 cm-es incíziós fóliával 1 db
— operációs lepedő 45 x 75 cm-es 1 db
— fecskendő 10 ml-es, 3 részes, csavaros végű L / L 2 db
— fecskendő 1 ml-es, tuberculin, 3 részes L / S 1 db
— szempárna ovális 5 x 7 cm -es ovális 1 db
— kanül 25 G, 22 mm-es, hajlított véggel 45o 1 db
— szemkagyló 1 db
— gézlap, 5 x 5 cm-es, 12 rétegű, fehér 5 db
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— műanyag vattapálca, 15 cm-es, nagy fejjel 2 db
— fecskendő 2 ml-es, 3 részes, lila, L / L 2 db
— kanül 27 G, 22 mm-es 2 db
— asztalterítő 100 x 150 cm-es 1 db
— promary standard operációs kabát L-es méret 1 db
— viszkoelasztikus anyag 1 ml-es 1 db
— phaco sebkészítő kés 1 db
— incíziós kés 15 fokos 1 db
— eh. Irrigációs / aspirációs csőkészlet 1 db
— BSS szemészeti irrigáló oldat 500 ml-es (MANNITOL tartalmú) 0,5 db
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 51 264 000.00 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 pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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:
Dorc Eva géphez kazettás műtéti csomag Semmelweis
Rész száma: 7

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 Semmelweis Tagkórház
3529 Miskolc, Csabai kapu 9.-11.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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A Semmelweis Tagkórházban használt Dorc Eva készülékhez szükséges kazettás műtéti csomag: 720 csomag.
Ajánlatkérő által elvárt csomag összetétel:
— szemészeti lepedő 140 x 150 cm-es, 8 x 10 cm-es incíziós fóliával 1 db
— operációs lepedő 45 x 75 cm-es 1 db
— fecskendő 10 ml-es, 3 részes, csavaros végű L / L 2 db
— fecskendő 1 ml-es, tuberculin, 3 részes L / S 1 db
— szempárna ovális 5 x 7 cm -es ovális 1 db
— kanül 25 G, 22 mm-es, hajlított véggel 45o 1 db
— szemkagyló 1 db
— gézlap, 5 x 5 cm-es, 12 rétegű, fehér 5 db
— műanyag vattapálca, 15 cm-es, nagy fejjel 2 db
— fecskendő 2 ml-es, 3 részes, lila, L / L 2 db
— kanül 27 G, 22 mm-es 2 db
— asztalterítő 100 x 150 cm-es 1 db
— promary standard operációs kabát L-es méret 1 db
— viszkoelasztikus anyag 1 ml-es 1 db
— phaco sebkészítő kés 1 db
— incíziós kés 15 fokos 1 db
— eh. Irrigációs / aspirációs csőkészlet 1 db
— BSS szemészeti irrigáló oldat 500 ml-es (MANNITOL tartalmú) 0,5 db
— MT-DO-8100 CAR 02 napi folyadék kazetta 1 db
— MT-DO-8100 VGP 01 túlnyomásos infúzió 1 db
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 19 843 200.00 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 pozitív irányban + 20 % mértékig fenntartja. 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
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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:
Kizáró okok igazolása valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok (62. §) hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését.
Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4.
§ (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 3. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem
állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. A Kr. 3. § (3)
bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről szükséges az EEKD
benyújtása.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, az EKR rendszerben található űrlapon,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(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.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek a Kr. 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok
hatálya alá.
# A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve
ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem
Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10.
§-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
az EKR rendszerben található űrlapon a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §). Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű
nyilatkozato(ka)t kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
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# a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást
benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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 Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormány
Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. §
(1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
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, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen,
a szállítás mennyiségét (csomag), a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap megjelölésével), 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.
M2.:Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (1) bek. i) pontja szerint 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 (CE
minősítés).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) és (10) - (11) bekezdései.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. részében szereplő Alfa szakasz kitöltését).
A III.1.3) pontot illetően, hivatkozással a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő(ke)t az
igazolások benyújtására.
Alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem
kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M. 1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
összesen, legalább 1 db szemészeti műtéti csomagok szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített
referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi csomag számot:
Részajánlat Referencia mennyisége
1. ajánlati rész 300 csomag
2. ajánlati rész 105 csomag
3. ajánlati rész 600 csomag
4. ajánlati rész 1500 csomag
5. ajánlati rész 300 csomag
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6. ajánlati rész 2700 csomag
7. ajánlati rész 540 csomag
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő elfogadja a magasabb
mennyiségű referencia igazolás bemutatását az alacsonyabb mennyiségű részek esetében is.
M2.: a megajánlott termék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés), a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt minőségi,
megfelelőségi tanúsítvány.
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, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §, és a Ptk.
6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése és Ptk. 6:155. § szerint történik.
Ajánlatkérő a leszállításra került termékek ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott számla
kézhezvételének napját követően, 60 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem
fizet, a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2018
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: 28/08/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
— 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 pénzügyi, gazdasági,
illetve 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 kötbér
fizetési kötelezettséggel tartozik - Ajánlatkérőnek:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó
szerződéses árára vetítve a késedelem első 5 napja alatt napi 1,5 %, a következő 5 nap folyamán további napi
2 %, max. 15 %-ig terjedő késedelmi kötbér fizetendő.
A szerződés teljesítésének elmaradása (meghiúsulása) esetén a teljes nettó szerződéses ár 15 %-a.
Megrendelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a késedelmi és meghiusúlási kötbérek maximális
százalékának elérése esetén a szerződést egyoldalúan 30 napos felmondási határidő mellett megszüntesse.
— Az ajánlatkérő jelen eljárás során a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az
ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja,
— 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.”
Eljárás során közreműködő FAKSZ: Czaga János András (lajstromszáma: 00468)

VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
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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 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
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2018
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