
HL/S S89
08/05/2014
155033-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1/33

08/05/2014 S89
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/33

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155033-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
2014/S 089-155033

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Címzett: Zsarnay István
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu
Fax:  +36 14614712
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.peterfykh.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Dr. Herbák Henrietta
Vaskapu u. 17–21.
Címzett: Dr. Herbák Henrietta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu
Fax:  +36 14614712
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dr. Herbák Henrietta
Vaskapu u. 17-21.
Címzett: Dr. Herbák Henrietta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu
Fax:  +36 14614712
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Péterfy Sándor utca 8–20. G. épület, Fsz. 8. gazdasági igazgatóság

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155033-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:gazdig@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
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Címzett: Zsarnay István
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu
Fax:  +36 14714712
Internetcím: www.perterfykh.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Szent Lázár Megyei Kórház
AK16162
Füleki út 54–56.
3100 Salgótarján
MAGYARORSZÁG
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
AK17042
Balassi Bálint u. 16.
3000 Hatvan
MAGYARORSZÁG
Margit Kórház Pásztó
AK17285
Semmelweis u. 15–17.
3060 Pásztó
MAGYARORSZÁG
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
AK16475
Verseghy út 6-8
5000 Szolnok
MAGYARORSZÁG
Károlyi Sándor Kórház
AK02488
Nyár utca 103.
1041 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
AK18769
Szanatórium u. 19.
1528 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
AK05962

mailto:gazdig@peterfykh.hu
www.perterfykh.hu
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Pihenő út 1.
1121 Budapest
MAGYARORSZÁG
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
AK19312
Kossuth Lajos út 9–11.
5400 Mezőtúr
MAGYARORSZÁG
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
AK09294
Petőfi Sándor u. 26–28.
2500 Esztergom
MAGYARORSZÁG
Szent Rókus Kórház és Intézményei
AK07251
Gyulai Pál utca 2.
1085 Budapest
MAGYARORSZÁG
Misszió Egészségügyi Központ
AK17255
Gyermekliget u. 30.
2112 Veresegyház
MAGYARORSZÁG
Szent Imre Egyetemi Kórház
AK16454
Tétényi út 12–16.
1115 Budapest
MAGYARORSZÁG
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
AK01868
Rákóczi út 125-127.
2660 Balassagyarmat
MAGYARORSZÁG
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
AK02464
Maglódi út 89-91.
1106 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Sportegészségügyi Intézet
AK16430
Alkotás u. 48.
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
AK17346
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Viola utca 1.
2310 Szigetszentmiklós
MAGYARORSZÁG
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
AK09002
Törteli út 1–3.
2700 Cegléd
MAGYARORSZÁG
Bugát Pál Kórház
AK19241
Dózsa György út 20–22.
3200 Gyöngyös
MAGYARORSZÁG
Uzsoki Utcai Kórház
AK02461
Uzsoki utca 29–41.
1145 Budapest
MAGYARORSZÁG
Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
AK09278
Nagyvárad tér 1.
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
AK15566
Tószegi út 21.
5000 Szolnok
MAGYARORSZÁG

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Különféle steril műtéti izolációs anyagok – szettek és kiegészítő termékek – beszerzése 21 részben szállítási
szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: — Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. Fogyóanyagraktár
1081 Budapest, Fiumei út 17. Fogyóanyagraktár
1074 Budapest, Alsőerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
— Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.
— Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16.
— Margit Kórház Pásztó
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3060 Pásztó, Semmelweis utca 15–17.
— MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
5000 Szolnok, Verseghy út 6–8.
— Károlyi Sándor Kórház
1041 Budapest, Nyár utca 103.
— Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
1528 Budapest Szanatórium utca 19.
— Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
1121 Budapest, Pihenő út 1.
— Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9–11.
— Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.
— Szent Rókus Kórház és Intézményei
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2.
— Misszió Egészségügyi Központ
2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30.
— Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
1115 Budapest, Tétényi út 12–16.
— Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127.
— Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1106 Budapest, Maglódi út 89–91.
— Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Budapest, Alkotás utca 48.
— Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.
— Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
2700 Cegléd, Törteli út 1–3.
— Bugát Pál Kórház
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20–22.
— Uzsoki Utcai Kórház
1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.
— Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
— Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
5000 Szolnok, Tószegi út 21.
NUTS-kód HU101,HU102,HU212,HU312,HU313,HU322

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Különféle steril műtéti izolációs anyagok – szettek és kiegészítő termékek – beszerzése 21 részben szállítási
szerződés keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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33000000 - LA52, 33140000 - LA01 - LA12 - LA16 - LA27 - LA28 - LA49 - LA51 - LA25, 39518200, 33141610,
33141110, 33141410, 33141118, 33100000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Különféle steril műtéti izolációs anyagok – szettek és kiegészítő termékek – beszerzése 21 részben az alábbiak
szerint, szállítási szerződés keretében:
1. rész: Steril általános szettek: 21 615 db
2. rész: Steril rectum/laparoscopos szettek: 613 db
3. rész: Steril struma-nyak szettek: 444 db
4. rész: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek: 6748 db
5. rész: Steril TUR/vag-tot szettek: 642 db
6. rész: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek: 16 193 db
7. rész: Steril idegsebészeti szettek: 266 db
8. rész: Steril szemészeti szettek: 6003 db
9. rész: Steril kardiovaszkuláris szettek: 50 db
10. rész: Steril angiográfiai szettek: 550 db
11. rész: Steril anesztézia szettek: 1 896 db
12. rész: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17 546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17 375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6 480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7 802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 24 209 db
17. rész: Steril végtagzsákok: 5 633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9 487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72 331 db
20. rész: Steril röntgenizolációk: 6 520 db
21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6 083 db
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak,
+5%-kal is eltérhetnek.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
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Elnevezés: Steril általános szettek
1) Rövid meghatározás

Steril általános szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA01 - LA27 - LA28, 33140000, 39518200, 33141110, 33141410, 33141118,
33100000

3) Mennyiség
Általános szett-kisműtét 1 218 db.
Általános szett-nagyműtét 18 367 db.
Általános szett-kisműtét-bővített 1 310 db.
Általános szett-nagyműtét-bővített 720 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Általános szett-kisműtét tartalma:
asztalterítő 1 db 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150 cm x 240 cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160 cm x 175 cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75 cm x 90 cm méretű, A típusú;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Általános szett-nagyműtét tartalma:
asztalterítő 1 db 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79 cm x 145 cm méretű,A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150 cm x 240 cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160 cm x 175 cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75 cm x 90 cm méretű, B típusú;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Általános szett-kisműtét-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150 cm x 240 cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160 cm x 175 cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75 cm x 90 cm méretű, A típusú;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db 30 cm x40 cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 30 db 10 cm x 12 cm méretű hajtogatott géz 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;
operációs kabát 1 db L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
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operációs kabát 2 db XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db 22-es, penge.
1 db Általános szett-nagyműtét-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150 cm x 240 cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160 cm x175 cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75 cm x 90 cm méretű, B típusú;
törlő 4 db 18 cm x25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
drain 1 db 27 Ch, szilikon;
kötszer 5 db Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db 30 cm x40 cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 30 db 10 cm x12 cm méretű hajtogatott géz 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;
operációs kabát 1 db L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 3 db XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db 22-es, penge;
szívó szett 1 db 24 Ch, 2,0 m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés
nem megengedett.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 2
Elnevezés: Steril rectum/laparoscopos szettek
1) Rövid meghatározás

Steril rectum /laparoscopos szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 39518200, 33141110, 33141410, 33141118, 33100000

3) Mennyiség
Rectum/laparoscopos szett 613 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Rectum/laparoscopos szett tartalma:
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asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
operációs lepedő 1 db, 50 cm x 50 cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 310 cm méretű, B típusú, Rectum műtétek céljára kialakított speciális
lepedő. Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 x 15 cm-
es ragasztós szélű gáti nyílással ellátva;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 3
Elnevezés: Steril struma-nyak szettek
1) Rövid meghatározás

Steril struma-nyak szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 39518200, 33141110, 33141118, 33100000

3) Mennyiség
Struma-nyak szett 444 db

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Struma-nyak szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 170 cm x 230 cm méretű, A típusú, minimum 20 x 20 cm-es ragasztós szélű
slicc nyílással;
speciális operációs lepedő 1 db, 150 cm x 260 cm méretű, A típusú, minimum 6,5 x 65 cm-es ragasztós szélű
slicc nyílással;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 4
Elnevezés: Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek
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1) Rövid meghatározás
Steril szülészeti-nőgyógyászati szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA51 - LA12 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 39518200, 33141110, 33141410, 33141118,
33100000

3) Mennyiség
Cisztoszkópos szett 330 db.
Szülésvezető szett 3 689 db.
Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas 2 279 db.
Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas-bővített 450 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Cisztoszkópos szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 100 cm x 150 cm méretű, A típusú;
lábzsák 2 db, 75 cm x 120 cm méretű; A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 75 cm x 120 cm méretű, A típusú, cisztoszkópia céljára kialakított speciális
lepedő minimum 8 x 12 cm-es rombusz alakú nyílással.
1 db Szülésvezető szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 100 cm x 150 cm méretű, A típusú;
babalepedő 2 db, 56 cm x 80 cm méretű, nedvszívó flísz;
kötszer 20 db, 10x10 cm méretű, hajtogatott, nemszőtt törlő lap, minimum 8 rétegben;
kötszer 10 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő;
kötszer 1 db, 11 cm x 28 cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;
nedvszívó alátét 1 db, 55 cm x 80 cm méretű nedvszívó alátét;
operációs lepedő 2 db, 45 cm x 60 cm méretű, A típusú;
törlő 6 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 x190 cm méretű, A típusú;
babalepedő 1 db, 87 cm x 90 cm méretű, nedvszívó flísz;
műszerelő asztalhuzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 250 cm x 270 cm méretű, A típusú, nyitott lábas császármetszéshez kialakított
speciális lepedő, minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel
egybeépítve;
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, a speciális operációs lepedő nyílásának
megfelelő méretben;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
babalepedő 1 db, 87 cm x 90 cm méretű, nedvszívó flísz;
műszerelő asztalhuzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8 cm x 40 cm méretű;
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speciális operációs lepedő 1 db, 250 cm x 270 cm méretű, A típusú, nyitott lábas császármetszéshez kialakított
speciális lepedő, minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel
egybeépítve;
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, a speciális operációs lepedő nyílásának
megfelelő méretben;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, 30 cm x 40 cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db,13 cm x 15 cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 1 db, 5x25 cm méretű, öntapadó, szigetkötszer, a méretben meghatározott minimális nedvzívó
felülettel;
kötszer 15 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 1 db, 11 cm x 28 cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0 m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés
nem megengedett.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 5
Elnevezés: Steril TUR/vag-tot szettek
1) Rövid meghatározás

Steril TUR/vag-tot szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 39518200, 33141118, 33141110, 33141410, 33141610,
33100000

3) Mennyiség
TUR szett 550 db.
Vag-tot szett-bővített 92 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db TUR szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
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kábeltartó 1 db, 8,5 cm x 13 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 175 cm x 175 cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított
lepedő, lábtartós, minimum 5 cm-es alsó nyílással, minimum 8 cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással,
a nyílás felett ragasztóval,szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 1 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Vag-tot szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 175 cm x 175 cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított
lepedő, lábtartós, minimum 5 cm-es alsó nyílással, minimum 8 cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással,
a nyílás felett ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 2 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
vizeletgyűjtő zsák 1 db;
kötszer 50 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db, 5 cm x 70 cm méretű, Longetta;
kötszer 1 db, 11 cm x 28 cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 3 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 24 Ch, 2,0 m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés
nem megengedett.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 6
Elnevezés: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek
1) Rövid meghatározás

Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-vertikális szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 33100000, 39518200, 33141110, 33141410, 33141118

3) Mennyiség
Csípő szett 761 db.
Csípő szett-bővített 1 784 db.
Térd Artroszkópos szett 1 919 db.
Térd Artroszkópos szett-bővített 650 db.
Kéz- és lábizoláló szett 2 024 db.
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Kéz- és lábizoláló szett-bővített 5 049 db.
Végtag szett 2 165 db.
Végtag szett-bővített 388 db.
Vertikális szett 493 db.
Vertikális szett-bővített 960 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Csípő szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 75 cm x 90 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170 cm x 300 cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 260 cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű
slicc nyílással;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 30 cm x 120 cm méretű, A típusú.
1 db Csípő szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140 cm x1 50 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 75 cm x 90 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170 cm x 300 cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x260 cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű
slicc nyílással;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 30 cm x 120 cm méretű, A típusú;
kötszer 5 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10 cm x 12 cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben; röntgenkonrasztszállal;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 2 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0 m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
1 db Térd Artroszkópos szett tartalma:
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asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 320 cm méretű, A típusú, térd arthroscopiára kialakított speciális
lepedől, speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal
ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22 cm x 75 cm, A típusú.
1 db Térd Artroszkópos szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 320 cm méretű, A típusú, térd arthroscopiára kialakított speciális
lepedő, speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal
ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22 cm x 75 cm, A típusú;
kamera/kábel izoláció 1 db, 18 cm x 240 cm méretű, PE fólia;
kötszer 5 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db, 10 cm x 12 cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db, 11-es, penge.
1 db Kéz- és lábizoláló szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 300 cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus
nyílással.
1 db Kéz- és lábizoláló szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 100 cm x 150 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 300 cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus
nyílással;
törlő 2 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db, 10 cm x 12 cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
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operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
1 db Végtag szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 315 cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított,
minimum 7 cm-es elasztikus nyílással;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22 cm x 75 cm, A típusú.
1 db Végtag szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8 cm x 40 cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 315 cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított,
minimum 7 cm-es elasztikus nyílással;
törlő 4 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22 cm x 75 cm, A típusú;
kötszer 5 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db, 30 cm x 40 cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10 cm x 12 cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 2 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
1 db Vertikális szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 234 cm x 320 cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE
fóliából, minimum 25 x 70 cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2
db zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 2 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Vertikális szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 234 cm x 320 cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE
fóliából, minimum 25 x 70 cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2
db zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 2 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
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kötszer 40 db, 10 cm x 12 cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben, röntgenkontrasztszállal;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 1 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés
nem megengedett.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 7
Elnevezés: Steril idegsebészeti szettek
1) Rövid meghatározás

Steril idegsebészeti szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28 - LA25, 33140000, 33100000, 33141410, 33141110, 39518200,
33141118

3) Mennyiség
Idegsebészeti szett: 266 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Idegsebészeti szett tartalma:
asztalterítő 1 db 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 4 db, 50 cm x 50 cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 225 cm x 290 cm méretű, A típusú, minimum 30 x 19 cm-es incíziós fóliával
fedett operációs ablakkal, merevítővel, egybeépített leeresztő csappal, szűrővel ellátott folyadékgyűjtő
zsákkal;
törlő 2 db, 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 8
Elnevezés: Steril szemészeti szettek
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1) Rövid meghatározás
Steril szemészeti szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000, 33141110, 33141410, 39518200

3) Mennyiség
Szemészeti szett I 5 603 db.
Szemészeti szett II-bővített 400 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Szemészeti szett I tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú;
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, 10 cm x12 cm, Incíziósfólia / különálló vagy
speciális lepedővel egybeépített;
speciális operációs lepedő 1 db, 150 cm x 150 cm méretű, A típusú, minimum 5 x 7 cm-es ragasztós szélű
nyílással, merevítővel ellátott kétoldali folyadékgyűjtő zsákkal;
törlő 1 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Szemészeti szett II-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 150 cm x 150cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 140 cm x 150 cm méretű, A típusú, beépített incíziós fóliával fedett minimum 8
x 10 cm-es operációs ablakkal, merevítővel ellátott egyoldali folyadékgyűjtő zsákkal;
kötszer 10 db, 5 cm x 5 cm, hajtogatott géz, 8 rétegben;
kötszer 1 db, 6 cm x 6,5 cm, szempárna, ovális;
kötszer 1 db, szemkagyló;
kötszer 8 db, 15 cm méretű, műanyag vattapálca, minimum a megadott hosszban;
operációs kabát 1 db, L méretben, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen;
operációs kabát 1 db, XL méretben, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen

mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell
legyen.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés
nem megengedett.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 9
Elnevezés: Steril kardiovaszkuláris szettek
1) Rövid meghatározás

Steril kardiovaszkuláris szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA51 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000, 33141610, 33141118, 33141110,
39518200

3) Mennyiség
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Kardiovaszkuláris szettek: 50 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Kardiovaszkuláris szett tartalma:
asztalterítő 3 db 140 cm x 190 cm méretű, A típusú, megerősített;
folyadékgyűjtő zsák 1 db, 33 cm x 38 cm méretű, ragasztós széllel ellátott átlátszó fólia;
kötszer 6 db, 30 cm x 40 cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal.
műszerelő asztal huzat 1 db, 79 cm x 145 cm méretű A típusú;
operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége
minimum 35 gr/m2 kell legyen;
operációs kabát 1 db, XL méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott, anyagsűrűsége
minimum 35 gr/m2 kell legyen;
operációs lepedő 1 db, 100 cm x 150 cm, A típusú;
operációs lepedő 2 db, 75 cm x 90 cm; B típusú;
operációs ragasztó 5 db, 8 cm x 40 cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db, 75 cm x 75 cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 75 cm x 90 cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 260 cm x 315 cm méretű, B típusú, speciálisan kialakított mellkaslepedő
minimum 32x38 cm-es incíziós fóliával fedett, megerősített operációs ablakkal, beépített műszertartókkal és
kábelvezetőkkel;
speciális operációs lepedő 1 db, 200 cm x 260 cm méretű, B típusú, minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű
sliccel, ragasztós szélű gáttakarással;
törlő 4 db 18 cm x 25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
A számmal jelölt méretek minimum méreteket jelölnek. Az operációs kabátok méreteitől (L, XL méret) eltérés
nem megengedett.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 10
Elnevezés: Steril angiográfiai szettek
1) Rövid meghatározás

Steril angiográfiai szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28 - LA49, 33100000, 33141110, 39518200

3) Mennyiség
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Angiográfiai szettek: 550 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Angiográfiai szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190 cm méretű, A típusú;
röntgenizoláció 1 db, 140 cm, átlátszó PE fólia, körgumírozással;
kötszer 1 db, 34 cm x 50 cm méretű, ragasztós szélű nedvszívó párna;
speciális operációs lepedő 1 db, 205 cm x 300 cm méretű, A típusú, mindkét oldalon átlátszó PE fóliával
egybeépített, 2 darab excentrikusan elhelyezett minimum 7 x 10 cm-es incíziós fólia peremes, ragasztós szélű
nyílásokkal.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 11
Elnevezés: Steril anesztézia szettek
1) Rövid meghatározás

Steril anesztézia szettek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA01 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000, 39518200, 33141610, 33141110

3) Mennyiség
Anesztézia szettek: 1 896 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Anesztézia szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 50 cm x 50 cm méretű, A típusú;
műanyag kocher 1 db;
kötszer 3 db, Ø 50 mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 5 db, 5 cm x 5 cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben;
speciális operációs lepedő 1 db, 60 cm x 75 cm méretű, A típusú, epidural szúráshoz kialakított speciális
lepedő, ragasztós széllel, centrikus minimum 5x5 cm-es nyílással.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 12
Elnevezés: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok
1) Rövid meghatározás

Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 33100000, 39518200

3) Mennyiség
Asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17 546 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Asztalterítő: 3 103 db, A típusú, min. 140 cm x 190 cm méretű;
Műszerelő asztal huzat: 14 443 db, A típusú, min. 79 cm x 145 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 13
Elnevezés: Steril operációs lepedők
1) Rövid meghatározás

Steril operációs lepedők beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000, 39518200

3) Mennyiség
Operációs lepedők: 17 375 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs lepedő: 1 460 db, A típusú, min. 100 cm x 150 cm méretű
Operációs lepedő: 200 db, A típusú, min. 140 cm x 150 cm méretű
Operációs lepedő: 1 600 db, A típusú, min. 45 cm x 60 cm méretű
Operációs lepedő: 100 db, A típusú, min. 50 cm x 50 cm méretű
Operációs lepedő: 8 355 db, A típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű
Operációs lepedő: 2 160 db, B típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű
Operációs lepedő: 3 500 db, A típusú, min. 150 cm x 240 cm méretű
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 14
Elnevezés: Steril operációs ragasztók
1) Rövid meghatározás
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Steril operációs ragasztók beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000

3) Mennyiség
Operációs ragasztók: 6 480 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs ragasztó: 6 280 db, min. 8 cm x 40 cm méretű.
Operációs ragasztó: 200 db, min. 9 cm x 49 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Rész száma: 15
Elnevezés: Steril, ragasztós szélű operációs lepedők
1) Rövid meghatározás

Steril, ragasztós szélű operációs lepedők beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000, 39518200

3) Mennyiség
Ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Ragasztós szélű operációs lepedő: 50 db, A típusú, min. 50 cm x 50 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 3 140 db, A típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 300 db, A típusú, min. 150 cm x 240 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 230 db, A típusú, min. 160 cm x 175 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 760 db, B típusú, min. 75 cm x 75 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 1 982 db, B típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 240 db, B típusú, min. 160 cm x 175 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 100 db, B típusú, 2,5-5 cm-es ragasztós felülettel, min. 148 cm x 240 cm
méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 1 000 db, B típusú, 2,5-5 cm-es ragasztós felülettel, min. 150 cm x 175 cm
méretű
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).
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Rész száma: 16
Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők
1) Rövid meghatározás

Steril speciális operációs lepedők beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33140000, 33100000, 39518200

3) Mennyiség
Speciális operációs lepedők: 24 209 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Speciális operációs lepedő – arthroscopos lepedő: 100 db, A típusú. Térd arthroscopiára kialakított speciális
lepedő. Speciálisan elhelyezett minimum 5 cm-es elasztikus nyílásokkal, körülötte beépített leeresztő csappal
ellátott folyadékgyűjtő zsákkal, beépített kábeltartóval. Min. 200 cm x 320 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – császár, nyitott lábas: 520 db, A típusú. Nyitott lábas császármetszéshez
kialakított speciális lepedő. Minimum 18 x 16 cm-es hasi operációs ablakkal, folyadékgyűjtő zsákkal, lábvédővel
egybeépítve. Min. 250 cm x 270 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – kéz- és lábizoláló: 1457 db, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus
nyílással. Min. 200 cm x 300 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – lyukaslepedő: 932 db, A típusú. Lyukaslepedő, centrálisan kialakított minimum 9 x
12cm-es ragasztós szélű lyukkal. Min. 200 cm x 240 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – rectum: 500 db, B típusú. Rectum műtétek céljára kialakított speciális lepedő.
Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 x 15 cm-es
ragasztós szélű gáti nyílással ellátva. Min. 200 cm x 310 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – sliccelt: 100 db, A típusú. Minimum 20 x 20 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással.
Min. 170 cm x 230 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – sliccelt: 1872 db, A típusú. Minimum 6,5 x 65 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással. Min. 150 cm x 260 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – sliccelt: 870 db, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással.
Min. 200 cm x 260 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – végtag izoláló: 3861 db, B típusú. Végtag izolációra speciálisan kialakított,
minimum 7 cm-es elasztikus nyílással. Min. 200 cm x 315 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – vertikális lepedő: 370 db. Vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából,
minimum 25x70 cm incíziós fóliával fedett operációs nyílással, a nyílás mellett jobb és bal oldalon 2-2 db
zsebbel, a nyílás mellett kábelelvezetővel, az operációs terület alatt merevítővel ellátott folyadékgyűjtővel. Min.
234 cm x 320 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – lyukaslepedő: 647 db, A típusú, excentrikusan elhelyezett, 14x14 cm ragasztott
szélű nyílással. Min. 200 cm x 280 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – lyukaslepedő: 5413 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 6x8 cm-
es nyílással. Min. 50 cm x 60 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – lyukaslepedő: 370 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 5x7 cm-es
nyílással. Min. 120 cm x 150 cm méretű.



HL/S S89
08/05/2014
155033-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 23/33

08/05/2014 S89
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

23/33

Speciális operációs lepedő – laparoscopos: 122 db, A típusú. Laparoscopia céljára kialakított, excentrikusan
elhelyezett minimum 18x21 cm-es ragasztós szélű, háromszög alakú operációs nyílással. Min. 200 cm x 300 cm
méretű.
Speciális operációs lepedő – lyukaslepedő: 5385 db, kétrétegű, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7 cm-es
nyílással. Min. 75 cm x 90 cm méretű.
Variálható lyukas kendő: 60 db, A típusú, ragasztós szélű, állítható nyílással. Min. 75 cm x 90 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – lyukaslepedő: 530 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7 cm-es
nyílással. Min. 45 cm x 75 cm méretű.
Elasztikus lepedő: 300 db, gumiszerű anyagból, 1 rétegű, 12 x 7 cm-es ovális nyílással középen. Min. 45 cm x
45 cm méretű.
Operációs lepedő – fej-nyak lepedő: 200 db, min. 106 cm x 103 cm méretű.
Operációs lepedő – fej-nyak lepedő: 200 db, min. 150 cm x 175 cm méretű.
Speciális operációs lepedő – kéz- és lábizoláló: 40 db, A típusú, 3 cm átmérőjű elasztikus nyílással. Min. 150
cm x 120 cm méretű.
Speciális lepedő – karasztalos: 360 db, A típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, 3 cm-es elasztikus
nyílással, karasztal-izolálóval egybeépítve. Min. 270 cm x 320 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).

Rész száma: 17
Elnevezés: Steril végtagzsákok
1) Rövid meghatározás

Steril végtagzsákok beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000

3) Mennyiség
Végtagzsákok: 5 633 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Végtagzsák: 3 083 db, A típusú, min. 22 cm x 75 cm méretű.
Végtagzsák: 2 130 db, A típusú, min. 30 cm x 120 cm méretű.
Végtagzsák: 300 db, A típusú, min. 35 cm x 80 cm méretű.
Lábzsák: 120 db, A típusú, min. 75 cm x 120 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
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— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).

Rész száma: 18
Elnevezés: Steril kamera/kábel izolációk
1) Rövid meghatározás

Steril kamera /kábel izolációk beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000

3) Mennyiség
Kamera/kábel izolációk: 9 487 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Kamera/kábel izoláció: 9 487 db, PE fólia, min. 18 cm x 240 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Rész száma: 19
Elnevezés: Steril operációs kabátok
1) Rövid meghatározás

Steril operációs kabátok beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000

3) Mennyiség
Operációs kabátok: 72331 db

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs kabát: 2 561 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen. L méretű.
Operációs kabát: 25 165 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen. XL méretű.
Operációs kabát: 2000 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,

átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 g/m2 kell legyen. XXL
méretű.
Operációs kabát: 7051 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 g/

m2 kell legyen. L méretű.
Operációs kabát: 11172 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 g/

m2 kell legyen. XL méretű.
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Operációs kabát: 3986 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 g/

m2 kell legyen. XXL méretű.
Operációs kabát: 12000 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen. M méretű.
Operációs kabát: 1300 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen. L méretű.
Operációs kabát: 5546 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen. XM méretű.
Operációs kabát: 1200 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával,
átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, az ujjak és a front területen megerősítéssel ellátott. Anyagsűrűsége

minimum 35 g/m2 kell legyen. XXL méretű.
Operációs kabát: 350 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csuklórészen mandzsettával, átadó

övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége min. 35 g/m2 kell legyen. M méretű.
Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.

Rész száma: 20
Elnevezés: Steril röntgenizolációk
1) Rövid meghatározás

Steril röntgenizolációk beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28 - LA49, 33100000, 33140000

3) Mennyiség
Röntgenizolációk: 6 520 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Röntgenizoláció: 5 492 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. méret 140 cm.
Röntgenizoláció: 328 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. méret 90 cm.
Röntgenizoláció: 700 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. 75 cm x 90 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

Rész száma: 21
Elnevezés: Steril folyadékgyűjtő zsákok
1) Rövid meghatározás

Steril folyadékgyűjtő zsákok beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000 - LA52 - LA16 - LA27 - LA28, 33100000, 33140000, 33141610

3) Mennyiség
Folyadékgyűjtő zsákok: 6 083 db.
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Folyadékgyűjtő zsák: 1 100 db, PE fólia, merevítős, ragasztó szélű, szűrővel, leeresztőcsappal, min. 50 cm x 50
cm méretű.
Folyadékgyűjtő zsák: 423 db, átlátszó PE fólia ragasztós szélű, egyosztatú, min. 43 cm x 35 cm méretű.
Folyadék gyűjtő zsák incíziós fóliával: 560 db, 38 x 32 cm-es incíziós fóliával fedett op. ablakkal, leeresztő
csappal,szivacsos merevítővel,integrált kábeltartókkal, min. 100 cm x 80 cm méretű.
Folyadékgyűjtő zsák: 4000 db, átlátszó PE fólia, körgumírozással, min. 75 cm x 90 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt
követő minden naptári nap után az írásban megrendelt, le nem szállított áru ÁFA nélkül számított szerződéses
értékének 10%-a, legfeljebb azonban az érintett áru teljes, ÁFA nélkül számított szerződéses ellenértéke.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: hibás teljesítése esetén a hibás teljesítéssel érintett áru ÁFA nélkül
számított szerződéses értéke 30%-a
Szavatosság: a szállítás időpontjában a termékek legalább 24 hónapos lejárati idővel kell, hogy
rendelkezzenek.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
— Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában, és a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdésében előírtak szerint átutalással, magyar Forintban történik.
— Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
— Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a figyelembevételével teljesít
kifizetéseket.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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 ajánlatkérő által előírt
kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban, valamint a Kbt.
57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
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— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10.§-a
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) bekezdésében, valamint
Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pontban foglaltaknak
megfelelően kell igazolni.
— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia, ajánlattevő az
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak a
Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
hiányáról.
— Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő
választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 10. § a) pont szerinti nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Irányadó útmutatók: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (K.É. 2012. évi 61. szám;
1.6.2012.); A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2013. évi 141. szám; 29.11.2013.)
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzétételének napjánál nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, ott vezetett valamennyi bankszámláról szóló, nyilatkozata – attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak – az alábbi tartalommal:
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó
fizetési sorban állás előfordult-e.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely
bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó
fizetési sorban állás előfordult.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság



HL/S S89
08/05/2014
155033-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 28/33

08/05/2014 S89
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

28/33

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell
valamennyi megajánlott termékre vonatkozó magyar nyelvű termék leírását legalább az alábbi tartalommal: rész
száma és neve, tételsorszám, a termék neve, a termék gyártójának neve, a termék forgalmazójának neve, a
termék leírása.
Amennyiben ajánlattevő termékleírásként katalógust vagy más ehhez hasonló dokumentumot csatol, úgy
a termékleírás szövegében (katalógus szöveg, brossúra szöveg) egyértelműen meg kell jelölni a termékek
tekintetében az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeket.
2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján minőségbiztosítással kapcsolatos
tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolatának csatolása. A tanúsítványon beazonosíthatóan meg kell
jelölni az alábbiakat: vonatkozó termék neve, rész száma és neve, tételsorszám.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy
közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja
szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik valamennyi megajánlott termék leírásával, amely alkalmas annak
megállapítására, hogy a termék megfelel jelen felhívás B. mellékleteiben meghatározott követelményeknek.
2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az áru tekintetében tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely
tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak (CE minősítés).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok
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IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: További információk az elektronikus árlejtésről a
dokumentációban találhatóak.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
13/2013/Péterfy „Műtéti izolációs anyagok beszerzése szállítási szerződés keretében”.

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.6.2014 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 266 700 HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő dokumentációt biztosít. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton
el kell érnie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél
részére a dokumentáció díja 10 000 HUF+ÁFA (12 700 HUF) részenként, amelyet legkésőbb a szerződéskötést
megelőző második munkanapig a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00317162-00000000 fizetési számlájára kell átutalni, ill. az utalás
bizonylatát e-mailben a kozbeszerzes@peterfykh.hu címre megküldeni. A dokumentáció jelszó ellenében,
térítésmentesen elérhető ajánlatkérő honlapján a www.peterfykh.hu Közérdekű adatok közbeszerzés/
közbeszerzési eljárásaink címszó alatt. A dokumentáció eléréséhez szükséges jelszót regisztrációs kérelemmel
kell igényelni a h.herbak@upcmail.hu és kozbeszerzes@peterfykh.hu e-mail címen. A regisztrációs kérelemnek
tartalmaznia kell az alábbi adatokat: dokumentációt kiváltó neve; székhelye, levelezési címe; e-mail címe,
telefon és faxszáma, az eljárást megindító felhívás TED vagy KÉ száma, igényelt rész(ek) száma. A
dokumentáció megküldésének kérése (Kbt. 50. § (3) bekezdés) esetén a kérelemmel együtt a regisztrációs
kérelmet is meg kell küldeni az ajánlatkérő részére.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
24.6.2014 - 13:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

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

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24.6.2014 - 13:00
Hely:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.) G
épület Fsz. 8. Gazdasági igazgatóság.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
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További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kifejezett
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
2. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. §-ára.
3. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által előírt dokumentumok –
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 60.
§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a gazdasági szereplők által tett nyilatkozatokat eredetiben történő
benyújtását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását
is elfogadja. Az ajánlattevő általi felelős fordítást cégszerűen aláírással kell ellátni.
4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján
amennyiben a hiánypótlás során az ajánlattevők új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági
szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő
vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is
szükséges benyújtani.
6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
7. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással, lapszámozást tartalmazó tartalomjegyzékkel
ellátva, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, 1 eredeti példányban írásban és zártan, továbbá a papír
alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati (szkennelt) példányt CD-n vagy
DVD-n nem módosítható, ill. jelszó nélkül olvasható .pdf, .tiff vagy .jpeg formátumban a felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A kitöltött Microsoft Excel
formátumú táblázatokat (beárazott árajánlat), szerkeszthető (Excel) formátumban is csatolni szükséges.
Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy az eredeti és szkennelt másolati példány mindenben megegyező. Ha az
eredeti és elektronikus másolati példány között eltérés tapasztalható, úgy az eredeti példány az irányadó Az
ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „13/2013/Péterfy
Műtéti izoláció” és „Csak bizottság által bontható fel az ajánlatok felbontásának időpontjában”.
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8. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni az
"Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani" szöveget.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőket
terheli.
10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a
közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott
lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
12. Az ajánlat elején felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti
információkat.
13. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az árubeszerzésre vonatkozó tételes, beárazott árajánlatát
a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban. A táblázatokat
átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként, tételesen beárazott termékek teljes mennyiség
szerinti nettó árának összege adja az adott rész ajánlati árát.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott
mennyiségű termékek I. osztályú minőségben történő szállítását.
15. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők,
ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a
meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírási címpéldányát is csatolni kell.
16. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték
kerül átszámításra a fentiek szerint.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi a Kbt. által kötelezően előírt nyilatkozatot, igazolást,
dokumentumot, valamint a dokumentációban fölsorolt iratokat. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati
valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie
és benyújtania.
18. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg.
19. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás
során képviseli, és a jognyilatkozatokat nevükben megteszi, tartalmazza az ajánlat aláírása módjának
ismertetését, a közös ajánlattevők bankszámláját külön-külön feltüntetve, ahová az ellenszolgáltatás összege
kifizetése megtörténhet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén
a szerződésben vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges
felelősséget vállalnak.
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20. További információ az ajánlati felhívás A. melléklet I) pontja szerinti címen, kizárólag faxon vagy e-mail útján
feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 45.§
rendelkezései tartalmazzák
21. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint értesíti az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
22. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles
megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 124. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével nem köthető meg az
írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
23. Amennyiben bárhol az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az ajánlatkérő típusokat,
gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása,
könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is
érthető.
24. Egyszer használatos műtéti, steril betegizolálók típusbeosztása:
— A típus: Legalább kétrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza a
folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik).
— B típus: Legalább háromrétegű, mely kötelezően tartalmaz polietilén vízzáró réteget (mely megakadályozza
a folyadék és baktériumok áthatolását, a méret meghatározás erre a rétegre vonatkozik), a polietilén rétegtől
a beteg felé lévő, betegkomfortot biztosító nedvszívó réteget (minimum a beteg testével érintkező részen),
a polietilén rétegtől a műtéti terület felé lévő nedvszívó réteget (nagy nedvszívó képesség és folyadék
megkötés).
25. A dokumentáció részeként, a specifikációk műszaki leírás excel táblázatban számmal megadott méretek
minimum értékeket jelölnek – ahol nincs mértékegység külön feltüntetve, ott cm-ben értendő. Az operációs
kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.
26. Ajánlatkérő az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A.§ m)pontjában foglaltak alapján kiköti a jelen eljárás
alapján megkötendő szerződés felmondási jogát arra az esetre, ha a hivatkozott Kormányrendelet alapján a
jelen eljárásban beszerezni kívánt árukra a jelen felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési határidő lejárta
előtt keretmegállapodás lép hatályba.
27. A közbeszerzési eljárás eredményessége esetén az eljárás előkészítése során teljesített
adatszolgáltatásban megadott tételeik és mennyiségeik vonatkozásában a szerződést a szerződéskötést követő
12 hónap időtartamra, a jelen felhívás A. mellékletében feltüntetett másik ajánlatkérők szerződő félként külön-
külön kötik meg.
28.Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a szerződésben biztosítékokat köt ki, amelyek
körét és mértékét az eljárást megindító felhívás III.1.1) pontjában közli.
29. Jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, valamint a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati előírásokat a
Kbt. Ötödik Része tartalmazza. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó részletes szabályokat a Kbt.
137-138. §-ai tartalmazzák,

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
5.5.2014

www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

