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Ajánlatkérő: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Teljesítés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu
72-76. Markhot Ferenc Kórház Kft., 3300 Eger,
Széchenyi u. 27-29. Szent Lázár Megyei Kórház,
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. MISEK Nonprofit
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határidő:

2013.05.13.
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Ajánlatkérő típusa:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,
Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.europa.eu

AJÁNLATI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01128

Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.

Város: Miskolc

Postai irányítószám: 3526



2

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Técsy Tamás

Telefon: +36 46515264

E-mail: tecsy.beszir@bazmkorhaz.hu

Fax: +36 46320409

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)

I.2) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

x Egyéb (nevezze meg): önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (kórház)

I.3) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

x Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb (nevezze meg):
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I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Szállítási szerződés az „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése"
című TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök,
informatikai eszközök és mobíliák szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére

II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás  

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés x

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatásmegrendelés  

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu
72-76.
Markhot Ferenc Kórház Kft., 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
MISEK Nonprofit Kft., 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, 7151 hrsz.

NUTS-kód HU31

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben), maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Szállítási szerződés az „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése"
című TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök,
informatikai eszközök és mobíliák szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak: 33192230-3

33162100-4
33162200-5
33151000-3
33169000-2
33910000-2
33930000-8
33793000-5
30200000-1
33195100-4
33112200-0
33195000-3
33166000-1
33192340-7
30230000-0
33171200-1
33192130-2
33194100-7
33194120-3

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
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II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )

A beszerzés részekből áll: igen

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

A szükséges orvostechnikai eszközök és mobíliák szállítása, szerelése, üzembe helyezése, 
próbaüzem lefolytatása és a kezelőszemélyzet betanítása. 
1. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Műtőasztalok, műtőlámpák 5 db 
2. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Sebészeti CO2 lézer és tartozékai, 
Video laryngoszkóp és stroboszkóp munkaállomás és tartozékai 
2 db 
3. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Laporoszkópos tornyok 2 db 
4. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Betegörző monitorok, 
lélegeztetőgépek, sebészeti gamma szonda 8 db 
5. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Nagyfrekvenciás sebészeti 
vágókészülék, májtumorok műtéteihez speciális használatos „vágó”-eszköz 3 db 
6. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház – Hysteroscop, choledochoscop 4 db 
7. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Brachyterápiás egység 1 db 
8. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Pathológiai eszközök (molekuláris 
pathológiához) 35 db 
9. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Sugárterápiás tervező rendszer 1 db 
10. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Mobil Képerősítő 1 db 
11. sz. rész B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Operációs mikroszkóp, 
neuronavigáció 2 db 
12. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Kutató mikroszkópok 2 db 
13. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Pathológiai eszközök 5 db 
14. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Endoscopos vágó-varrógép és vágó-varrógéptárak, Kontúr 
vágó-varrógép, Laparoszkópos trokár 54 db 
15. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék 2 db 
16. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Asztali PC 1 db 
17. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - C-íves sebészeti RTG képerősítő 1 db 
18. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Betegőrző monitor 5 db 
19. sz. rész Markhot Ferenc Kórház Kft. - Color doppler UH 1 db 
20. sz. rész Mátrai Gyógyintézet – Monitorok, lélegeztetők, altatógépek 44 db 
21. sz. rész Mátrai Gyógyintézet - Röntgen képerősítő (C íves röntgen) 1 db 
22. sz. rész Mátrai Gyógyintézet - Videoendoszkópos torony, ultrahangos videoendoszkóp 2 db 
23. sz. rész Mátrai Gyógyintézet - Műszermosó 1 db 
24. sz. rész MISEK Nonprofit Kft. - Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék, infúziós pumpa, 
bronhoszkóp, sebészeti beavatkozásokhoz alkalmazható lézer készülék 15 db 
25. sz. rész MISEK Nonprofit Kft. - Laporoszkópos torony, elektrosebészeti generátor és tartozékai 
67 db
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26. sz. rész MISEK Nonprofit Kft. – Videodermatoskóp, hidraulikus kezelőszék 5 db 
27. sz. rész Szent Lázár Megyei Kórház - Informatikai berendezések 7 db 
28. sz. rész Szent Lázár Megyei Kórház - Intenzív ágy, EKG, defibrillátor, mellkasszívó 12 db 
29. sz. rész Szent Lázár Megyei Kórház - Infúziós pumpa 93 db

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 727321987 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabítható nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállási idő. 
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére naptári naponként a késedelemmel érintett rész nettó 
ellenértékének 1 %-a összegű késedelmi kötbért köt ki. A késedelmi kötbért Ajánlatkérő minden 
rész esetében maximum 60 naptári napra érvényesíti. 
A Szállító érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett rész nettó 
ellenértékének 2 %-a a hiba kijavításának időszakára, naptári naponként. A hibás teljesítési kötbért 
Ajánlatkérő részenként maximum 30 naptári napra érvényesíti. 
Amennyiben Szállító a meghatározott szállítási véghatáridő vonatkozásában 60 naptári napot 
meghaladó késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének 
meghiúsulására hivatkozva elállni. Ez esetben a meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással 
érintett rész nettó ellenértékének 25 %-a és a Szállító köteles megtéríteni az Ajánlatkérő ezzel 
összefüggésben felmerült igazolt kárát. 
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval szemben. Ajánlatkérő a Szállító 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Szállítóval
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szemben, ha az bizonyítottan Szállító hibájából keletkezett. 
A jótállási időt ajánlatkérő értékelési szempontként értékeli; cserealkatrészek biztosítása 6 évig
kötelezettség. A cserealkatrészek a berendezés minden részegységére vonatkoznak, melyet a
vállalt garancia idő alatt térítésmentesen kell az ajánlattevőnek biztosítani, a garancia időn túl
térítés ellenében. 
Ajánlatkérő a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján kiköti a folyósítandó
szállítói előleg összegének a szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegével
megegyező mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosíték-nyújtás
kötelezettségét. Ajánlatkérő a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő -
cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi
tulajdonosának kezességvállalását vagy garanciaszervezet által vállalt kezességet is elfogad a
szállítói előleg biztosítékaként. 
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igényekre a nettó vállalási ár 5
%-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot határoz meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint. Az ajánlatban nyilatkozni kell a
biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdésre szerint. A
Kbt 126. § (4) bekezdése szerint a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség időpontjában
kell rendelkezésre bocsátani. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet részletesen rögzíti.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet
szerint, valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, szállítói
finanszírozással történik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a
magyar forint.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés 90,0000 %-os mértékben a
TIOP-2.2.5/09/1-2010-0004 azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított EU-s
támogatásból, illetve 10,0000 %-ban a magyar költségvetésből kerül kifizetésre, ezért köteles a
Támogató által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni
ezen kötelezettségek teljesítését. A nyertes ajánlattevő szerződésszerűen és a jogszabályoknak
megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően
történik. Részszámla benyújtására Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.
A Kbt. 131. § (2) bekezdése és a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdése alapján
ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A szállítói előleg igénylésére a
4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57.§ (1b) - (1g) bekezdései irányadók. A szállítói előleg igényléséről
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésekor nyilatkozni köteles.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a
vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Megrendelő a köztartozást mutató együttes adóigazolás
átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2-11. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.
§ szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak keltezése nem lehet korábbi,
mint a felhívás feladásának napja.
A kizáró okok igazolása tekintetében – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében -
irányadó a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) közzétett „a
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett útmutató az irányadó.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

G. 1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi 
intézményétől származó, valamennyi - a cégkivonatban szereplő, valamint az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszaszámított 2 évben megszűnt - pénzforgalmi számlájáról szóló, az 
ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően 
tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás 
dátumát, adott esetben a megszüntetés dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati 
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt-e 
(a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint). 
G. 2. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 14. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje 
előző két lezárt üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatását. 
Amennyiben az eredménykimutatás a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon megismerhető, az 
eredménykimutatás adatait a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdései, valamint a
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Rendelet 14. §-a. A Rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás G.2.
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c)
pontjának alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati
kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

G. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint 
bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 
évben 30 napot meghaladó sorban állás volt. 
G. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az előző két 
lezárt üzleti évből mindkét évben negatív volt. 
Közös ajánlattétel esetén a G.1 és G.2. pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös 
ajánlattevők egyike megfelel. A Rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később 
létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök 
és/vagy mobíliák szállítása) származó, működésük ideje alatt elért nettó árbevétel mértékét 
részenként az alábbiak szerint határozza meg: 
Rész száma/Közbeszerzés tárgya/A közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel megkövetelt 
összege 
1. sz. rész Műtőasztalok és/vagy műtőlámpák 33 000 000 Ft 
2. sz. rész Sebészeti CO2 lézer és/vagy Video laryngoszkóp és /vagy stroboszkóp 15 000 000 Ft 
3. sz. rész Laporoszkópos tornyok 
23 000 000 Ft 
4. sz. rész Betegörző monitorok és /vagy lélegeztetőgépek és /vagy sebészeti gamma szonda 
és/vagy infúziós pumpa 11 000 000 Ft 
5. sz. rész Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 22 000 000 Ft 
6. sz. rész Hysteroscop és/vagy choledochoscop és/vagy érdoppler és/vagy kolposzkóp 5 000 000 
Ft 
7. sz. rész Brachyterápiás egység 38 000 000 Ft 
8. sz. rész Pathológiai eszközök 30 000 000 Ft 
9. sz. rész Sugárterápiás tervező rendszer 22 000 000 Ft 
10. sz. rész sebészeti képerősítő 12 000 000 Ft 
11. sz. rész Operációs mikroszkóp és/vagy neuronavigáció 80 000 000 Ft 
12. sz. rész Kutató mikroszkópok 3 000 000 Ft 
13. sz. rész Pathológiai eszközök 19 000 000 Ft 
14. sz. rész vágó-varrógép és vágó-varrógéptárak 2 600 000 Ft 
15. sz. rész Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék és/vagy Elektromos vágó-koaguláló 
berendezés 14 000 000 Ft 
16. sz. rész Informatikai eszközök 2 000 000 Ft 
17. sz. rész sebészeti képerősítő 17 000 000 Ft
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18. sz. rész Betegőrző monitor 17 000 000 Ft 
19. sz. rész Color doppler UH 19 000 000 Ft 
20. sz. rész Ágy melletti monitor és/vagy lélegeztető gép / újraélesztő egység és/vagy EKG és/vagy
intenzív ágy és/vagy motoros fecskendő és/vagy altató munkaállomás / örző monitor 45 000 000 Ft 
21. sz. rész sebészeti képerősítő 12 000 000 Ft 
22. sz. rész Videoendoszkópos torony, ultrahangos videoendoszkóp 35 000 000 Ft 
23. sz. rész Bronchoscop mosogatógép 5 000 000 Ft 
24. sz. rész Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék és/vagy infúziós pumpa és/vagy
bronhoszkóp és/vagy sebészeti beavatkozásokhoz alkalmazható lézer készülék és/vagy betegörző
monitor és/vagy 34 000 000 Ft 
25. sz. rész Laparoszkópos torony és/vagy Elektrosebészeti generátor 22 000 000 Ft 
26. sz. rész Videodermatoskóp és/vagy hidraulikus kezelőszék 7 000 000 Ft 
27. sz. rész Informatikai berendezések 300 000 Ft 
28. sz. rész Intenzív ágy és/vagy EKG és/vagy defibrillátor és/vagy mellkasszívó és/vagy betegörző
monitor 
9 000 000 Ft 
29. sz. rész Infúziós pumpa 16 000 000 Ft 
Ha az ajánlattevő több, azonos tárgyú részre tesz ajánlatot, az azonos közbeszerzési tárgyú részek
esetében elegendő a legmagasabb közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi előírást teljesíteni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M. 1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a Rendelet 15. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás 
feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait, a Rendelet 16. § (1) 
bekezdésének megfelelő módon. 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, az ellenszolgáltatás nettó összegét, 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. 
M. 2. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 15. § (1) bek. b) pontja alapján a műszaki-technikai 
felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és 
kutatási eszközeinek leírását. Amennyiben ajánlattevő tanúsítványt nyújt be, az egyszerű 
másolatban is benyújtható. 
M. 3. Az ajánlattevőnek a Rendelet 15. § (1) bek. c) pontja alapján ismertetnie kell azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - a nevét, képzettségük, szakmai tapasztalatuk leírását, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Csatolni kell a szakemberek tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt 
önéletrajzait, a végzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolati példányait és saját kezűleg aláírt 
szándéknyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a 
teljesítésben. 
M. 4. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 15. § (1) bek. d) pontja alapján a megajánlott 
eszközök leírását a dokumentációban csatolt műszaki leírásnak megfelelően, és gyártói 
termékismertető prospektusát, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott eszköz megfelel az 
előírások és megajánlások mindegyikének.
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M. 5. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 15. § (1) bek. e) pontja alapján a megajánlott
orvostechnikai eszközökre vonatkozóan a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben vagy a 93/42/EEC
tanácsi irányelvben előírt megfelelőségi tanúsítvány másolatát. A megfelelőséget a 4/2009. (III.17.)
EüM rendeletnek megfelelően kell igazolni. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdései

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

M. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított 3 évben összesen 
- az 1. sz. rész esetében műtőasztalok és/vagy műtőlámpák szállítására vonatkozó, nettó 
20.000.000.- Ft-ot, 
- a 2. sz. rész esetében Sebészeti CO2 lézer és tartozékai és/vagy Video laryngoszkóp és/vagy 
stroboszkóp szállítására vonatkozó, nettó 9.000.000.- Ft-ot, 
- a 3. sz. rész esetében laparoszkópos tornyok szállítására vonatkozó, nettó 14.000.000.- Ft-ot, 
- a 4. sz. rész esetében betegörző monitorok és/vagy lélegeztetőgépek és/vagy sebészeti gamma 
szonda szállítására vonatkozó, nettó 7.000.000.- Ft-ot, 
- az 5. sz. rész esetében Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék és/vagy májtumorok műtéteihez 
speciális használatos „vágó”-eszköz szállítására vonatkozó, nettó 14.000.000.- Ft-ot, 
- a 6. sz. rész esetében Hysteroscop és/vagy choledochoscop szállítására vonatkozó, nettó 
3.400.000.- Ft-ot, 
- a 7. sz. rész esetében Brachyterápiás egység szállítására vonatkozó, nettó 24.000.000.- Ft-ot, 
- a 8. sz. rész esetében pathológiai eszközök szállítására vonatkozó, nettó 19.000.000.- Ft-ot, 
- a 9. sz. rész esetében Besugárzás tervező számítógépes rendszer szállítására és/vagy 
fejlesztésére vagy upgrade-jére vonatkozó, nettó 13.000.000.- Ft-ot, 
- a 10. sz. rész esetében Mobil képerősítő szállítására vonatkozó, nettó 8.000.000.- Ft-ot, 
- a 11. sz. rész esetében Operációs mikroszkóp és/vagy Neuronavigáció szállítására vonatkozó, 
nettó 50.000.000.- Ft-ot, 
- a 12. sz. rész esetében kutató mikroszkóp szállítására vonatkozó, nettó 2.000.000.- Ft-ot, 
- a 13. sz. rész esetében Pathológiai eszközök szállítására vonatkozó, nettó 12.000.000.- Ft-ot, 
- a 14. sz. rész esetében Endoscopos vágó-varrógép és/vagy vágó-varrógéptárak vagy Kontúr 
vágó-varrógép vagy Laparoszkópos trokár szállítására vonatkozó, nettó 1.500.000.- Ft-ot, 
- a 15. sz. rész esetében Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék szállítására vonatkozó, nettó 
9.000.000.- Ft-ot, 
- a 16. sz. rész esetében asztali PC szállítására vonatkozó, nettó 1.500.000.- Ft-ot, 
- a 17. sz. rész esetében C-íves sebészeti RTG képerősítő szállítására vonatkozó, nettó 11.000.000.- 
Ft-ot, 
- a 18. sz. rész esetében Betegőrző monitor. szállítására vonatkozó, nettó 10.000.000.- Ft-ot, 
- a 19. sz. rész esetében Color doppler UH szállítására vonatkozó, nettó 12.000.000.- Ft-ot, 
- a 20. sz. rész esetében monitorok és/vagy lélegeztetők és/vagy altatógép szállítására vonatkozó, 
nettó 28.000.000.- Ft-ot, 
- a 21. sz. rész esetében Röntgen képerősítő (C íves röntgen) szállítására vonatkozó, nettó 
8.000.000.- Ft-ot, 
- a 22. sz. rész esetében videoendoszkópos torony és/vagy ultrahangos videoendoszkóp 
szállítására vonatkozó, nettó 22.000.000.- Ft-ot, 
- a 23. sz. rész esetében Műszermosó szállítására vonatkozó, nettó 3.000.000.- Ft-ot, 
- a 24. sz. rész esetében Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék és/vagy infúziós pumpa
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és/vagy bronhoszkóp és/vagy Sebészeti beavatkozásokhoz alkalmazható lézer készülék
szállítására vonatkozó, nettó 20.000.000.- Ft-ot, 
- a 25. sz. rész esetében Laporoszkópos torony és/vagy Elektrosebészeti generátor és tartozékai
szállítására vonatkozó, nettó 14.000.000.- Ft-ot, 
- a 26. sz. rész esetében Videodermatoskóp és/vagy hidraulikus kezelőszék szállítására vonatkozó,
nettó 4.500.000.- Ft-ot, 
- a 27. sz. rész esetében informatikai eszközök szállítására vonatkozó, nettó 200.000.- Ft-ot, 
- a 28. sz. rész esetében intenzív ágy és/vagy EKG és/vagy defibrillátor és/vagy Mellkasszívó
szállítására vonatkozó, nettó 6.000.000.- Ft-ot, 
- a 29. sz. rész esetében infúziós pumpa szállítására vonatkozó, nettó 10.000.000.- Ft-ot, 
elérő értékű, szerződésszerűen teljesített referenciát. A megadott értékek több szerződésből is
teljesíthetők. 
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre
eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. 
M. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 vagy ISO 13485 minőségirányítási
tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamából származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy
a minőségbiztosítási intézkedések egyéb egyenértékű bizonyítékával (a Rendelet 17. § (2)
bekezdésének figyelembe vételével). A tanúsítvány illetve az intézkedések az ajánlattétel
időpontjában és a szerződés teljesítése alatt végig érvényesek és hatályban lévők kell legyenek. 
M. 3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: 
- 1 fő, 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező orvosi műszermérnök, vagy azzal egyenértékű
végzettséggel rendelkező szakember (csak a 2.,3.,5.,7.,9.,11.,15.,19.,20.,22.,24. sz. részekre
történő ajánlattétel esetén szükséges), 
- 1 fő, 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szerviz alkalmazott. 
• "Orvosi műszermérnök" alatt ajánlatkérő a következő személyt érti: aki mérnöki (főiskola vagy
egyetem) végzettséggel rendelkezik és orvosi műszerekkel, eszközökkel kapcsolatos gyakorlata
van, minimum 3 év időtartamban, vagy "egészségügyi műszer mérnöki" szakirányon végzett, vagy
posztgraduális képzésen "klinikai mérnöki" diplomát szerzett. 
• "Szerviz alkalmazott" alatt ajánlatkérő a következő személyt érti: aki jelenleg is a szerviz cég, vagy
részleg tényleges alkalmazottja és orvosi műszerekkel, eszközökkel kapcsolatos szervizelési
gyakorlata van minimum 2 év időtartamban. 
M. 4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott eszközök a becsatolt leírás és prospektus alapján
nem felelnek meg a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek. 
M. 5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a
4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy a 93/42/EEC tanácsi irányelvben előírt érvényes
tanúsítvánnyal, vagy eszköztől függően gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

 Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

 Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd keretében

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

vagy

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
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(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem

(igen válasz esetén)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/05/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára összesen bruttó 127.000.- Ft, melyet az átvétel helyszínén
készpénzbefizetéssel, vagy banki átutalással a Hospital Management Kft.
10300002-10463990-49020012 számú bankszámlaszámára kell megfizetni az eljárás tárgyának
(TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 – orvostechnikai eszközök, informatikai eszközök és mobíliák
beszerzése) feltüntetésével. A dokumentáció az ellenérték házipénztárba történő befizetése, vagy a
befizetést igazoló banki bizonylat ellenében vehető át. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 52.§ (2)
bekezdése szerinti esetekben kerül visszafizetésre.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/05/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (nap/hónap/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb :

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2013/05/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület, III. emeleti tárgyaló
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

„Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése" című,
TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekt.

VI.3) További információk (adott esetben)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL):

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/03/26 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Hospital Management Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Trencséni u. 33/b.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1125

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tímár László

Telefon: +36 12247210

E-mail: info@hospitalmanagement.hu

Fax: +36 12247219

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Hospital Management Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Trencséni u. 33/b.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1125

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tímár László

Telefon: +36 12247210

E-mail: info@hospitalmanagement.hu

Fax: +36 12247219

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Főépület, III.
emelet, 112. szoba

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szentpéteri kapu 72-76.



17

Város: Miskolc

Postai irányítószám: 3526

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Hangonyiné Koczka Mónika

Telefon: +36 46515202

E-mail: hangonyine.becs@bazmkorhaz.hu

Fax: +36 46323694

Internetcím (URL): www.bazmkorhaz.hu

IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név: Markhot Ferenc Kórház Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Széchenyi u. 27-29.

Város: Eger

Postai irányítószám: 3300

Ország: HU

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Füleki út 54-56.

Város: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Hivatalos név: MISEK Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Csabai kapu 9-11.

Város: Miskolc

Postai irányítószám: 3529

Ország: HU

Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: 7151 hrsz.

Város: Mátraháza

Postai irányítószám: 3233

Ország: HU

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
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B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Műtőasztalok, műtőlámpák

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Műtőasztalok,
műtőlámpák

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192230-3
További tárgyak: 33162100-4

3) Mennyiség:

Összesen 5 db.
Mobil tönkös Műtőasztal 1 db
Műtőasztal (elektromos tönkös) cserélhető lapos 1 db
Műtőasztal (mechanikus, mobil) 1 db
2 fejes Műtőlámpa 1 db
Műtőlámpa rendszer 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 41480000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Sebészeti CO2 lézer és
tartozékai, Video laryngoszkóp és stroboszkóp munkaállomás és tartozékai

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Sebészeti CO2 lézer és tartozékai, Video
laryngoszkóp és stroboszkóp munkaállomás és tartozékai

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5
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3) Mennyiség:

Összesen 2 db.
Sebészeti CO2 lézer és tartozékai 1 db
Video laryngoszkóp és stroboszkóp munkaállomás és tartozékai 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 19048000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 3 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Laporoszkópos tornyok

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Laporoszkópos tornyok

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 2 db.
HDTV laparoszkópos torony sebészeti alkalmazásra 1 db
Laparoszkópos torony nőgyógyászati beavatkozásokhoz, 3-chipes kamerával 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 28980000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:
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------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 4 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Betegörző monitorok,
lélegeztetőgépek, sebészeti gamma szonda

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Betegörző monitorok, lélegeztetőgépek,
sebészeti gamma szonda

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 8 db.
Betegörző monitor 2 db
Lélegeztetőgép 1 db
Betegmelegítő 1 db
Sebészeti gamma szonda 1 db
Infúziós pumpa, volumetrikus 3 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 14040000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 5 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Nagyfrekvenciás sebészeti
vágókészülék, májtumorok műtéteihez speciális használatos „vágó”-eszköz

1) Rövid meghatározás:
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B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék,
májtumorok műtéteihez speciális használatos „vágó”-eszköz

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33169000-2

3) Mennyiség:

Összesen 3 db.
Műtéti feltáró rendszer 1 db
A májtumorok műtéteihez speciális „vágó”-eszköz 1 db
Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék szövetegyesítő funkcióval 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 28440000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 6 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Hysteroscop,
choledochoscop

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Hysteroscop, choledochoscop

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 4 db.
Neurológiai sebészeti használatra alkalmas érdoppler készülék 10 és 20 MHz-es UH fejjel 1 db
Flexibilis choledochoscop 1 db
Hiszteroszkóp 1 db
Kolposzkóp 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 6820000 Pénznem: HUF

vagy
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és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 7 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Brachyterápiás egység

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Brachyterápiás egység

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33151000-3

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Brachyterápiás egység, 3D tervező modul, verifikációra alkalmas eszköz (C-kar röntgenkészülék) 1
db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 48000000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 8 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Pathológiai eszközök
(molekuláris pathológiához)
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1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Pathológiai eszközök (molekuláris pathológiához)

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33910000-2
További tárgyak: 33930000-8

33793000-5

3) Mennyiség:

Összesen 35 db.
Kvalitatív PCR készülék (thermocycler) 1 db
Valósidejű (Real-time) PCR készülék 1 db
DNS és RNS izoláló készülék 1 db
DNS koncentrációmérő készülék 1 db
FISH platform és szöveti blokkok microplate alapú mérésére alkalmas berendezés 1 db
Elektroforézis tápegység és futtatókád 1 db
Gél dokumentációs rendszer 1 db
Thermomixer 1 db
Mikrocentrifuga 1 db
Mini microcentrifuga 1 db
Vákuum centrifuga 1 db
Termosztát 1 db
Autokláv 1 db
Hőlégsterilizátor 1 db
Ultramélyhűtő 1 db
Lamináris boksz 1 db
Ioncserélő bidesztilláló készülék 1 db
Jégkészítő 1 db
Analitikai mérleg 1 db
pH-mérő készülék 1 db
Vízfürdő 1 db
Fluoreszcensz mikroszkóp 1 db
Laboratóriumi bútorok lista szerint (2 db asztal, 2 db alsó szekrény; 5 db görgős szekrény, 2 db
falipolc, 4 db szék)

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 38150000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:
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------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 9 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Sugárterápiás tervező
rendszer

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Sugárterápiás tervező rendszer

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33151000-3

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Besugárzást tervező számítógépes rendszer 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 27800000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 10 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Mobil Képerősítő

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Mobil Képerősítő

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Mobil képerősítő (C-íves sebészeti képerősítő berendezés) 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 16000000 Pénznem: HUF
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vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 11 Elnevezés: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Operációs mikroszkóp,
neuronavigáció

1) Rövid meghatározás:

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Operációs mikroszkóp, neuronavigáció

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 2 db.
Operációs mikroszkóp 1 db
Neuronavigáció 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET
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részekre vonatkozó információk

Rész száma 12 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Kutató mikroszkópok

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Kutató mikroszkópok

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33910000-2

3) Mennyiség:

Összesen 2 db.
Alap-kutató mikroszkóp objektívekkel és polarizációs feltéttel átmenő- fényű szövettani és
cytológiai vizsgálatokhoz 1 db
Trinokuláris szuperszéles látóterű kutató mikroszkóp. Átmenő-fényű vizsgálatokhoz üzembe
helyezéssel és tartozékokkal (objektívekkel, adapterrel, oktató tubussal, polarizációs feltéttel,
fotófeltéttel, mérőszoftverrel) 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 4774596 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 13 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Pathológiai eszközök

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Pathológiai eszközök

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33910000-2

3) Mennyiség:

Összesen 5 db. 
Fagyasztó mikrotom ( Kryostat) 1 db 
Cytocentrifuga és indulókészlet 1 db 
Zártrendszerű nagyteljesítményű szövetelőkészítő automata 1 db 
Metszetfestő automata és a vele kompatibilis fedőautomata 1 db
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Szövetkiágyazó készülék ( paraffin kiöntő) 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 24433925 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 14 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Endoscopos vágó-varrógép és
vágó-varrógéptárak, Kontúr vágó-varrógép, Laparoszkópos trokár

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Endoscopos vágó-varrógép és vágó-varrógéptárak, Kontúr
vágó-varrógép, Laparoszkópos trokár

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 54 db.
Endoscopos, egyenes vágó-varrógép 360 fokban rotálható, artikulálható, 40-60 mm varrathossz 3
db
Endoscopos vágó-varrógép tár 3-3 kapocssorral, kapocslábhossz: 3-4 mm, varrathossz: 45-60
mm, vascularis szövethez 12 db
Endoscopos vágó-varrógép tár 3-3 kapocssorral, kapocslábhossz: 3-4 mm, varrathossz: 45-60
mm, vastag szövethez 12 db
Endoscopos vágó-varrógép tár 3-3 kapocssorral, kapocslábhossz: 3-4 mm, varrathossz: 45-60
mm, normál szövethez 12 db
Kontúr vágó-varrógép 3 db
Laparoszkópos trokár 12 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3719600 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
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Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 15 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 2 db.
Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék és a hozzá kapcsolodó kézi műszerek 1 db
Elektromos vágó-koaguláló berendezés és kézieszközök 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 18105892 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 16 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Asztali PC

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Asztali PC

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Leletező munkaállomás 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3100000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 17 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - C-íves sebészeti RTG képerősítő

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - C-íves sebészeti RTG képerősítő

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
C-íves sebészeti RTG képerősítő (gerincstabilizálásra alkalmas) 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 22000000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:
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------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 18 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Betegőrző monitor

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Betegőrző monitor

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195100-4

3) Mennyiség:

Összesen 5 db.
Ágy melletti betegőrző monitor 5 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21590000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 19 Elnevezés: Markhot Ferenc Kórház Kft. - Color doppler UH

1) Rövid meghatározás:

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Color doppler UH

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Color doppler UH (hasi, lágyrész, vasculáris, rektumfal tumor vizsgálatokra alkalmas színes
doppleres multifunkcionális ultrahangkészülék onko-radiológiai alkalmazásra) 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
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vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 20 Elnevezés: Mátrai Gyógyintézet - Monitorok, lélegeztetők, altatógépek

1) Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet - Monitorok, lélegeztetők, altatógépek

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195000-3
További tárgyak: 33162100-4

33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 44 db. 
Ágy melletti monitor 5 db 
Központi monitor 1 db 
Lélegeztető gép – magas tudású 1 db 
Lélegeztető gép – alap tudású 2 db 
Aerosol készülék 2 db 
Újraélesztő egység (Reanimációs kocsi) 2 db 
EKG készülék 6 csatornás 2 db 
Motoros szívó 1 db 
Intenzív ágy 5 db 
Motoros fecskendő 10 db 
Infúziós pumpa 5 db 
Betegmelegítő 1 db 
Melegítő takaró 1 db 
Altató munkaállomás 1 db 
Vizsgálólámpa 1 db 
Mennyezeti műtőlámpa 1db 
Betegvizsgáló asztal 1 db 
Vér, infúzió melegítő 1 db
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Betegellenőrző monitor 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 56357000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 21 Elnevezés: Mátrai Gyógyintézet - Röntgen képerősítő (C íves röntgen)

1) Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet - Röntgen képerősítő (C íves röntgen)

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Röntgen képerősítő (C íves röntgen) 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 16000000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk
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Rész száma 22 Elnevezés: Mátrai Gyógyintézet - Videoendoszkópos torony, ultrahangos videoendoszkóp

1) Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet - Videoendoszkópos torony, ultrahangos videoendoszkóp

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162200-5
További tárgyak: 33162100-4

3) Mennyiség:

Összesen 2 db.
Fényszűrős video-endoszkópos torony 2 db video-bronchoszkóppal diagnosztikus és terápiás célra
1 db
Ultrahangos videobronchoszkóp UH vezérlőegységgel a toronyhoz 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 44355797 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 23 Elnevezés: Mátrai Gyógyintézet - Műszermosó

1) Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet - Műszermosó

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

3) Mennyiség:

Összesen 1 db.
Bronchoscop mosogatógép, kétkamrás 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 6700000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 24 Elnevezés: MISEK Nonprofit Kft. - Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék, infúziós
pumpa, bronhoszkóp, sebészeti beavatkozásokhoz alkalmazható lézer készülék

1) Rövid meghatározás:

MISEK Nonprofit Kft. - Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék, infúziós pumpa, bronhoszkóp,
sebészeti beavatkozásokhoz alkalmazható lézer készülék

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
További tárgyak: 33162200-5

33195000-3

3) Mennyiség:

Összesen 15 db.
EKG 12 csatornás 1 db
Betegellenőrző monitor 1 db
Röntgen filmnéző 1 db
Fecskendős gyógyszeradagoló pumpa 8 db
Félautomata defibrillátor 1 db
Autofluoreszcens, bronhoszkópos vizsgáló rendszer, mely alkalmas a tüdő diagnosztikus
vizsgálatára normál és speciális un. autofluoreszcens üzemmódban 1 db
Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék 1 db
Lézer készülék tartozékokkal 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 42905158 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)
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5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 25 Elnevezés: MISEK Nonprofit Kft. - Laporoszkópos torony, elektrosebészeti generátor és
tartozékai

1) Rövid meghatározás:

MISEK Nonprofit Kft. - Laporoszkópos torony, elektrosebészeti generátor és tartozékai

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162200-5
További tárgyak: 33162100-4

3) Mennyiség:

Összesen 67 db. 
Gördíthető Műszerállvány 1 db 
LCD Medikai monitor 1 db 
Kameravezérlőegység ( Endoskopos kamera vezérlő egység) 1 db 
3 chipes Kamera fej 1 db 
Hidegfényforrás 1 db 
Szívó öblítő készülék tartozékokkal 1db 
Dokumentációs rendszer és érintő képernyős monitor 1 db 
Optika 0◦–os Ø10 mm , hossz min 31 cm , autoklávozható merev eszköz 1 db 
Optika 30◦–os Ø10 mm , hossz min 31 cm , autoklávozható, merev eszköz 1 db 
Üvegszálas fénykábel,autoklávozható, 5mm átmérőjű, min 3 vagy max 5 m hosszúságú 2 db 
Trokár, külső átmérő min 6 mm, min 5 mm-es eszközhöz 6 db 
Trokár, külső átmérő min 11 mm, min 10 mm-es eszközhöz 6 db 
Trokár, külső átmérő min 13 mm,min 12 mm-es eszközhöz 2 db 
Trokár, külső átmérő min 13.5 mm, varrógépekhez, részei 2 db 
Tampon fogó preparáló eszköz 2 db 
Refraktor, lapos, szétterpeszthető, szétszedhető, hasznos hossz min 36 cm, átmérő min 10 mm 
1db 
Refraktor, lapos, szétterpeszthető, menetes markolat csavarásával szétszedhető, hasznos hossz 
min 36 cm, átmérő min 12 mm, 1 db 
Preparáló és megragadó fogó 2 db 
Parenchym csipesz 2 db 
Koagulációs és diaszekciós elektróda 2 db 
Kerek pofás befogó 2 db 
Megragadó fogó 1 db 
Click Line erős anatómiai fogó 1 db 
Click Line Biopsziás fogó 2 db 
Click Line olló 2 db
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Parenchym fogó 2 db 
Olló egyenes pofákkal 2 db 
Olló, szigetelt, külső shaft disztális vége hajlított 2 db 
Szívó-öblítő cső két utas csappal, min 5mm x 36 cm 2 db 
Szívó -koaguláló cső, unipoláris csatlakozással 2 db 
Trombita szelepes markolat 2 db 
Tűfogó, balra hajló pofák 1 db 
Tűfogó, jobbra hajló pofák 1 db 
Csomótoló 1 db 
Porfúvó gumiballonnal átmérő min 5 mm, hossza min30 cm 2db 
Porfúvó gumilabdával, átmérő min 5 mm, hossza min 30 cm, a saft disztális vége hajlított 2 db 
Nagyfrekvenciás unipoláris kábel 2 db 
Elektrosebészeti generátor kéziműszerekkel 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 28531324 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 26 Elnevezés: MISEK Nonprofit Kft. - Videodermatoskóp, hidraulikus kezelőszék

1) Rövid meghatározás:

MISEK Nonprofit Kft. - Videodermatoskóp, hidraulikus kezelőszék

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33166000-1
További tárgyak: 33192340-7

3) Mennyiség:

Összesen 5 db.
Videodermatoskóp 2 db
Hidraulikus kezelőszék 3 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 9144830 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 27 Elnevezés: Szent Lázár Megyei Kórház - Informatikai berendezések

1) Rövid meghatározás:

Szent Lázár Megyei Kórház - Informatikai berendezések

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1

3) Mennyiség:

Összesen 7 db.
Fekete - fehér lézernyomtató 2 db
Fekete- fehér digitális másoló + nyomtató 1 db
Számítógép konfiguráció monitorral 2 db
Monitor 2 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 416600 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 28 Elnevezés: Szent Lázár Megyei Kórház - Intenzív ágy, EKG, defibrillátor, mellkasszívó
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1) Rövid meghatározás:

Szent Lázár Megyei Kórház - Intenzív ágy, EKG, defibrillátor, mellkasszívó

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195000-3
További tárgyak: 33171200-1

33192130-2

3) Mennyiség:

Összesen 12 db.
Gamma dózisteljesítmény mérő készülék + Monitor + Software 1 db
Intenzív ágy 2 db
Hordozható EKG készülék (12 csatornás) 1 db
Defibrillátor 1 db
Gyógyszerhűtő 1 db
Mellkasszívó készülék tartozékokkal 2 db
Betegfigyelő monitor 3 db
Mérleg 1 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 12059265 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 29 Elnevezés: Szent Lázár Megyei Kórház - Infúziós pumpa

1) Rövid meghatározás:

Szent Lázár Megyei Kórház - Infúziós pumpa

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33194100-7
További tárgyak: 33194120-3

3) Mennyiség:

Összesen 93 db. 
Ambuláns infúziós pumpa 24 db



39

Beültethető port 52 db 
Hordozható fecskendős infúziós pumpa 11 db 
Volumetriás infúziós pumpa 6 db

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 20370000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet

Általános beszerzés

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/18/EK irányelv

Kategória száma [ 1 ]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
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9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [ 7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9

27
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Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.

9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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