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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216655-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
2014/S 122-216655

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, AK15553, Péterfy
Sándor utca 8–20., Címzett: Zsarnay István, Budapest1076, MAGYARORSZÁG.

Telefon:  +36 14614710. Fax:  +36 14614712. E-mail: gazdig@peterfykh.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 8.5.2014, 2014/S 89-155033)

 
Tárgy:
CPV:33000000, 33140000, 39518200, 33141610, 33141110, 33141410, 33141118, 33100000
Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
Orvosi fogyóeszközök
Műtőlepedők
Gyűjtőtasak
Kötszerek
Csípőfogók és szikék
Törlőkendők
Orvosi felszerelések
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Különféle steril műtéti izolációs anyagok - szettek és kiegészítő termékek - beszerzése 21 részben az alábbiak szerint,
szállítási szerződés keretében:
1. rész: Steril általános szettek: 21615 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: 16193 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: 1896 db
12. rész: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 24209 db
17. rész: Steril végtagzsákok: 5633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72331 db

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216655-2014:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155033-2014:TEXT:HU:HTML
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20. rész: Steril röntgenizolációk: 6520 db
21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6083 db
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, +5 %-kal is
eltérhetnek.
VI.3) További információk (adott esetben)
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.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 1 Elnevezés: Steril általános szettek 5) További
információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Általános szett-kisműtét tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Általános szett-nagyműtét tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű,A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Általános szett-kisműtét-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 30 db 10cmx12cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db 22-es, penge.
1db Általános szett-nagyműtét-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;



HL/S S122
28/06/2014
216655-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

3/31

28/06/2014 S122
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/31

műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
drain 1 db 27Ch, szilikon;
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 30 db 10cmx12cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db 22-es, penge;
szívó szett 1 db 24 Ch, 2,0m, 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 2 Elnevezés: Steril rectum/laparoscopos szettek
5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Rectum/laparoscopos szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
operációs lepedő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx310cm 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 18cmx25 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).
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B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 3 Elnevezés: Steril struma-nyak szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Struma-nyak szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 170cmx230cm méretű, A típusú, minimum 20 x 20 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással;
speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx260cm méretű, A típusú, minimum 6,5 x 60 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
törlő 4 db 18cmx25 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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 4 Elnevezés: Steril szülészeti-nőgyógyászati
szettek 5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Cisztoszkópos szett tartalma:
asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;
lábzsák 2 db, 75cmx120cm méretű; A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 75cmx120cm méretű, A típusú, cisztoszkópia céljára kialakított speciális lepedő
minimum 8x12 cm-es rombusz alakú nyílással.
1 db Szülésvezető szett tartalma:
asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;
babalepedő 2 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;
kötszer 20 db, 10x10 cm méretű, hajtogatott, nemszőtt törlő lap, minimum 8 rétegben;
kötszer 10 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő;
kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;
nedvszívó alátét 1 db, 55cmx80 cm méretű nedvszívó alátét;
operációs lepedő 2 db, 45cmx60cm méretű, A típusú;
törlő 6 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas tartalma:
asztalterítő 1db, 140x190 cm méretű, A típusú;
babalepedő 1 db, 87cmx90cm méretű, nedvszívó flísz;
műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm 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 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas-bővített tartalma:
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
babalepedő 1 db, 87cmx90cm méretű, nedvszívó flísz;
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műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db,13cmx15cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 1 db, 5x25 cm méretű, öntapadó, szigetkötszer, a méretben meghatározott minimális nedszívó felülettel;
kötszer 15 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 1 db, 11cmx28cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 5 Elnevezés: Steril TUR/vag-tot szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1db TUR szett tartalma:
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
kábeltartó 1 db, 8,5cmx13cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő,
lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett
ragasztóval,szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 1 db 18cmx25cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Vag-tot szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő,
lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett
ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
vizeletgyűjtő zsák 1 db;
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kötszer 50 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db, 5cmx70cm méretű, Longetta;
kötszer 1 db, 11cmx28cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 24Ch, 2,0m, 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 6 Elnevezés: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-
vertikális szettek 5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Csípő szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú.
1 db Csípő szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10cmx12cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben; röntgenkonrasztszállal;
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operációs kabát 1 db, L méretű, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott, anyagsűrűsége minimum 35 gr/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 gr/
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 gr/
m2 kell legyen;
szike 2 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
1 db Térd Artroszkópos szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.
1 db Térd Artroszkópos szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;
kamera/kábel izoláció 1 db, 18cmx240cm méretű, PE fólia;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db, 10cmx12cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 11-es, penge.
1 db Kéz- és lábizoláló szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással.
1 db Kéz- és lábizoláló szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
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speciális operációs lepedő 1 db, 100cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással;
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db, 10cmx12cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
1 db Végtag szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-
es elasztikus nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.
1 db Végtag szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-
es elasztikus nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10cmx12cm 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 gr/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 gr/
m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
1 db Vertikális szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum
25x70cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
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1 db Vertikális szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum
25x70cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10cmx12cm 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 gr/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 gr/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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 7 Elnevezés: Steril idegsebészeti szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Idegsebészeti szett tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 4 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 225cmx290 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, 18cmx25 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 8 Elnevezés: Steril szemészeti szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Szemészeti szett I tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, 10cmx12cm, Incíziósfólia / különálló vagy speciális
lepedővel egybeépített;
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speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú, minimum 5 x 7 cm-es ragasztós szélű nyílással,
merevítővel ellátott kétoldali folyadékgyűjtő zsákkal;
törlő 1 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Szemészeti szett II-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú, beépített incíziós fóliával fedett minimum 8 x 10 cm-es
operációs ablakkal, merevítővel ellátott egyoldali folyadékgyűjtő zsákkal;
kötszer 10 db, 5cmx5cm, hajtogatott géz, 8 rétegben;
kötszer 1 db, 6cmx6,5cm, 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 gr/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 gr/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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 9 Elnevezés: Steril kardiovaszkuláris szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Kardiovaszkuláris szett tartalma:
asztalterítő 3 db 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
folyadékgyűjtő zsák 1 db, 33cmx38cm méretű, ragasztós széllel ellátott átlátszó fólia;
kötszer 6 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal.
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm 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, 100cmx150cm, A típusú;
operációs lepedő 2 db, 75cmx90cm; B típusú;
operációs ragasztó 5 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db, 75cmx75cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 75cmx90cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 260cmx315cm 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, 200cmx260cm méretű, B típusú, minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű sliccel,
ragasztós szélű gáttakarással;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.



HL/S S122
28/06/2014
216655-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

11/31

28/06/2014 S122
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

11/31

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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 10 Elnevezés: Steril angiográfiai szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1db Angiográfiai szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
röntgenizoláció 1 db, 140 cm, átlátszó PE fólia, körgumírozással;
kötszer 1 db, 34cmx50cm méretű, ragasztós szélű nedvszívó párna;
speciális operációs lepedő 1 db, 205cmx300cm 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 11 Elnevezés: Steril anesztézia szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Anesztézia szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
műanyag kocher 1 db;
kötszer 3 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 5 db, 5cmx5cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben;
speciális operációs lepedő 1 db, 60cmx75cm 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 12 Elnevezés: Steril asztalterítők, műszerelő
asztal huzatok 5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Asztalterítő: 3103 db, A típusú, min. 140 cm x190 cm méretű;
Műszerelő asztal huzat: 14443 db, A típusú, min. 79 cm x145 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).
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B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 13 Elnevezés: Steril operációs lepedők 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs lepedő: 1460 db, A típusú, min. 100 cm x150 cm méretű
Operációs lepedő: 200 db, A típusú, min. 140 cm x150 cm méretű
Operációs lepedő: 1600 db, A típusú, min. 45 cm x60 cm méretű
Operációs lepedő: 100 db, A típusú, min. 50 cm x50 cm méretű
Operációs lepedő: 8355 db, A típusú, min. 75cm x90 cm méretű
Operációs lepedő: 2160 db, B típusú, min. 75 cm x90 cm méretű
Operációs lepedő: 3500 db, A típusú, min. 150 cm x240 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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 14 Elnevezés: Steril operációs ragasztók 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs ragasztó: 6280 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.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 15 Elnevezés: Steril, ragasztós szélű operációs
lepedők 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: 3140 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: 1982 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: 1000 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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B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők
3) Mennyiség:
Speciális operációs lepedők: 24209 db
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők
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 9x12cm-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
25x70cm 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, 14x14cm ragasztott szélű
nyílással. Min. 200 cm x 280 cm méretű.
Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5413 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 6x8cm-es nyílással.
Min. 50 cm x 60 cm méretű.
Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 370 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 5x7cm-es nyílással.
Min. 120 cm x 150 cm méretű.
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 7cm-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, 12x7 cm-es ovális nyílással középen.Min. 45 cm x 45 cm
méretű.
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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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 17 Elnevezés: Steril végtagzsákok 5) További
információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Végtagzsák: 3083 db, A típusú, min. 22 cm x 75 cm méretű.
Végtagzsák: 2130 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:
- 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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 18 Elnevezés: Steril kamera/kábel izolációk 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Kamera/kábel izoláció: 9487 db, PE fólia, min. 18cm x 240 cm méretű.
A számmal megjelölt méretek minimum méreteket jelölnek.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 19 Elnevezés: Steril operációs kabátok 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs kabát: 2561 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. L méretű.
Operációs kabát: 25165 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/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 gr/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 gr/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 minimum35 gr/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 gr/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 gr/
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 gr/
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 gr/
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 gr/
m2 kell legyen. XXL méretű.
Operációs kabát: 350 db, körsteril egyszerhasználatos operációs kabát, csuklórészen mandzsettával, átadó övkártyával,
nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége min. 35gr/m2 kell legyen. M méretű.
Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 20 Elnevezés: Steril röntgenizolációk 5) További
információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Röntgenizoláció: 5492 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.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 21 Elnevezés: Steril folyadékgyűjtő zsákok 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Folyadékgyűjtő zsák: 1100 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, 38x32 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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének
határideje
1.7.2014
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
1.7.2014
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
1.7.2014
Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
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Különféle steril műtéti izolációs anyagok - szettek és kiegészítő termékek - beszerzése 21 részben az alábbiak szerint,
szállítási szerződés keretében:
1. rész: Steril általános szettek: 21615 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: 16193 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: 1896 db
12. rész: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 23909 db
17. rész: Steril végtagzsákok: 5633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72331 db
20. rész: Steril röntgenizolációk: 6520 db
21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6083 db
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, +5 %-kal is
eltérhetnek.
VI.3) További információk (adott esetben)
25. A dokumentáció részeként, a specifikációk műszaki leírás excel táblázatban a csak számmal ill. mértékegység nélkül
megadott méretek cm-ben értendőek. A cm-ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott
méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett. Az
ajánlati felhívás B mellékletekben a csak számmal ill. mértékegység nélkül megadott méretek cm-ben értendőek. A cm-
ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az
operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 1 Elnevezés: Steril általános szettek 5) További
információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Általános szett-kisműtét tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Általános szett-nagyműtét tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
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műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű,A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Általános szett-kisműtét-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, A típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, A típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 30 db 10cmx10cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db 22-es, penge.
1db Általános szett-nagyműtét-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 150cmx240cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db 160cmx175cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db 75cmx90 cm méretű, B típusú;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
drain 1 db 27Ch, szilikon, 0,3 m-0,6 m hosszú ;
kötszer 5 db Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 30 db 10cmx10cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db 22-es, penge;
szívó szett 1 db 24 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
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,
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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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 2 Elnevezés: Steril rectum/laparoscopos szettek
5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Rectum/laparoscopos szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
operációs lepedő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx310cm méretű, B típusú, Rectum műtétek céljára kialakított speciális lepedő.
Lábvédővel egybeépítve, minimum 20 cm x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 cm x 15 cm-es
ragasztós szélű gáti nyílással ellátva;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 3 Elnevezés: Steril struma-nyak szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Struma-nyak szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 170cmx230cm méretű, A típusú, minimum 20 cm x 20 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx260cm méretű, A típusú, minimum 6,5 cm x 60 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 4 Elnevezés: Steril szülészeti-nőgyógyászati
szettek 5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Cisztoszkópos szett tartalma:
asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;
lábzsák 2 db, 75cmx120cm méretű; A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 75cmx120cm méretű, A típusú, cisztoszkópia céljára kialakított speciális lepedő
minimum 8x12 cm-es rombusz alakú nyílással.
1 db Szülésvezető szett tartalma:
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asztalterítő 1db, 100cmx150cm méretű, A típusú;
babalepedő 2 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;
kötszer 20 db, 10x10 cm méretű, hajtogatott, nemszőtt törlő lap, minimum 8 rétegben;
kötszer 10 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő;
kötszer 1 db, 11cmx28cm méretű, nőgyógyászati betét, nagy nedvszívó képességű;
nedvszívó alátét 1 db, 55cmx80 cm méretű nedvszívó alátét;
operációs lepedő 2 db, 45cmx60cm méretű, A típusú;
törlő 6 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas tartalma:
asztalterítő 1db, 140x190 cm méretű, A típusú;
babalepedő 1 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;
műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm 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 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Császár szett incíziós fóliával, nyitott lábas-bővített tartalma:
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
babalepedő 1 db, 56cmx80cm méretű, nedvszívó flísz;
műszerelő asztalhuzat 1db, 79cmx145cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 250cmx270cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, 30cmx40cm méretű hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db,13cmx15cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 1 db, 5x25 cm méretű, öntapadó, szigetkötszer, a méretben meghatározott minimális nedszívó felülettel;
kötszer 15 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 1 db, 11cmx28cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
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,
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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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 5 Elnevezés: Steril TUR/vag-tot szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1db TUR szett tartalma:
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
kábeltartó 1 db, 8,5cmx13cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő,
lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett
ragasztóval,szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 1 db 18cmx25cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Vag-tot szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 175cmx175cm méretű, A típusú, speciálisan TUR műtétekhez kialakított lepedő,
lábtartós, minimum 5cm-es alsó nyílással, minimum 8cm-es ragasztós szélű szuprapubikus nyílással, a nyílás felett
ragasztóval, szűrővel, merevítővel és leengedőcsővel ellátott folyadékgyűjtővel;
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
vizeletgyűjtő zsák 1 db;
kötszer 50 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db, 5cmx70cm méretű, Longetta;
kötszer 1 db, 11cmx28cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 24Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 6 Elnevezés: Steril csípő-térd-kéz-láb-végtag-
vertikális szettek 5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Csípő szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
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ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú.
1 db Csípő szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 75cmx 90cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 170cmx300cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú. Minimum 6,5 x 90 cm-es ragasztós szélű slicc
nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 30cmx120cm méretű, A típusú;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10cmx10cm 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 gr/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 gr/
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 gr/
m2 kell legyen;
szike 2 db, 22-es, penge;
szívó szett 1 db, 30 Ch, 2,0m, hajlított szívófej, 4 lyukkal.
1 db Térd Artroszkópos szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.
1 db Térd Artroszkópos szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;



HL/S S122
28/06/2014
216655-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

22/31

28/06/2014 S122
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

22/31

speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx320cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;
kamera/kábel izoláció 1 db, 18cmx240cm méretű, PE fólia;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db, 10cmx10cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 11-es, penge.
1 db Kéz- és lábizoláló szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással.
1 db Kéz- és lábizoláló szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 100cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx300cm, A típusú. Excentrikus minimum 3 cm-es elasztikus nyílással;
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 20 db, 10cmx10cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
1 db Végtag szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-
es elasztikus nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú.
1 db Végtag szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
operációs ragasztó 2 db, 8cmx40cm méretű;
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speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx315cm méretű, B típusú, végtag izolációra speciálisan kialakított, minimum 7 cm-
es elasztikus nyílással;
törlő 4 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
végtagzsák 1 db, 22cmx75cm, A típusú;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 2 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10cmx10cm 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 gr/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 gr/
m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
1 db Vertikális szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum
25x70cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Vertikális szett-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 234cmx320cm méretű, vertikális lepedő ragasztós széllel, átlátszó PE fóliából, minimum
25x70cm 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, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban;
kötszer 5 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 40 db, 10cmx10cm 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 gr/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 gr/m2 kell legyen;
szike 1 db, 22-es, penge.
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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 7 Elnevezés: Steril idegsebészeti szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Idegsebészeti szett tartalma:
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asztalterítő 1 db 140cmx190cm méretű, A típusú;
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
operációs ragasztó 1 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 4 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 225cmx290 cm méretű, A típusú, minimum 30 cm x 19 cm-es incíziós fóliával fedett
operációs ablakkal, merevítővel, egybeépített leeresztő csappal, szűrővel ellátott folyadékgyűjtő zsákkal;
törlő 2 db, 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 8 Elnevezés: Steril szemészeti szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Szemészeti szett I tartalma:
asztalterítő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú;
incíziósfólia / különálló vagy speciális lepedővel egybeépített 1 db, 10cmx12cm, Incíziósfólia / különálló vagy speciális
lepedővel egybeépített;
speciális operációs lepedő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú, minimum 5 cm x 7 cm-es ragasztós szélű nyílással,
merevítővel ellátott kétoldali folyadékgyűjtő zsákkal;
törlő 1 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
1 db Szemészeti szett II-bővített tartalma:
asztalterítő 1 db, 150cmx150cm méretű, A típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 140cmx150cm méretű, A típusú, beépített incíziós fóliával fedett minimum 8 cm x 10 cm-
es operációs ablakkal, merevítővel ellátott egyoldali folyadékgyűjtő zsákkal;
kötszer 10 db, 5cmx5cm, hajtogatott géz, 8 rétegben;
kötszer 1 db, 6cmx6,5cm, 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 gr/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 gr/m2 kell legyen.
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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 9 Elnevezés: Steril kardiovaszkuláris szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Kardiovaszkuláris szett tartalma:
asztalterítő 3 db 140cmx190cm méretű, A típusú, megerősített;
folyadékgyűjtő zsák 1 db, 33cmx38cm méretű, ragasztós széllel ellátott átlátszó fólia;
kötszer 6 db, 30cmx40cm méretű, hasi törlő, szalaggal, belevarrt röntgenkontrasztszállal.
műszerelő asztal huzat 1 db, 79cmx 145cm méretű A típusú;
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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, 100cmx150cm, A típusú;
operációs lepedő 2 db, 75cmx90cm; B típusú;
operációs ragasztó 5 db, 8cmx40cm méretű;
ragasztós szélű operációs lepedő 2 db, 75cmx75cm méretű, B típusú;
ragasztós szélű operációs lepedő 1 db, 75cmx90cm méretű, B típusú;
speciális operációs lepedő 1 db, 260cmx315cm méretű, B típusú, speciálisan kialakított mellkaslepedő minimum 32 cm
x38 cm-es incíziós fóliával fedett, megerősített operációs ablakkal, beépített műszertartókkal és kábelvezetőkkel;
speciális operációs lepedő 1 db, 200cmx260cm méretű, B típusú, minimum 6,5 cm x 90 cm-es ragasztós szélű sliccel,
ragasztós szélű gáttakarással;
törlő 4 db 18cmx25 cm méretű, papír kéztörlő, lapban.
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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 10 Elnevezés: Steril angiográfiai szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1db Angiográfiai szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 140 cm x 190cm méretű, A típusú;
röntgenizoláció 1 db, 140 cm, átlátszó PE fólia, körgumírozással;
kötszer 1 db, 34 cm x50 cm méretű, ragasztós szélű nedvszívó párna;
speciális operációs lepedő 1 db, 205 cm x300 cm méretű, A típusú, mindkét oldalon átlátszó PE fóliával egybeépített, 2
darab excentrikusan elhelyezett minimum 7 cm x 10 cm-es incíziós fólia peremes, ragasztós szélű nyílásokkal.
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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 11 Elnevezés: Steril anesztézia szettek 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
1 db Anesztézia szett tartalma:
asztalterítő 1 db, 50cmx50cm méretű, A típusú;
műanyag kocher 1 db;
kötszer 3 db, Ø 50mm méretű gömbtörlő röntgenkontrasztszállal;
kötszer 5 db, 5cmx5cm méretű, hajtogatott géz, 8 rétegben;
speciális operációs lepedő 1 db, 50cmx60cm méretű, A típusú, epidural szúráshoz kialakított speciális lepedő, ragasztós
széllel, centrikus minimum 5 cm x5 cm-es nyílással.
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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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 12 Elnevezés: Steril asztalterítők, műszerelő
asztal huzatok 5) További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Asztalterítő: 3103 db, A típusú, min. 140 cm x190 cm méretű;
Műszerelő asztal huzat: 14443 db, A típusú, min. 79 cm x145 cm méretű.
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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 13 Elnevezés: Steril operációs lepedők 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs lepedő: 1460 db, A típusú, min. 100 cm x150 cm méretű
Operációs lepedő: 200 db, A típusú, min. 140 cm x150 cm méretű
Operációs lepedő: 1600 db, A típusú, min. 45 cm x60 cm méretű
Operációs lepedő: 100 db, A típusú, min. 50 cm x50 cm méretű
Operációs lepedő: 8355 db, A típusú, min. 75cm x90 cm méretű
Operációs lepedő: 2160 db, B típusú, min. 75 cm x90 cm méretű
Operációs lepedő: 3500 db, A típusú, min. 150 cm x240 cm méretű
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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 14 Elnevezés: Steril operációs ragasztók 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs ragasztó: 6280 db, min. 8 cm x 40 cm méretű.
Operációs ragasztó: 200 db, min. 9 cm x 49 cm méretű.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 15 Elnevezés: Steril, ragasztós szélű operációs
lepedők 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: 3140 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. 150 cm x 175 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 760 db, B típusú, min. 75 cm x 75 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 1982 db, B típusú, min. 75 cm x 90 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 240 db, B típusú, min. 150 cm x 175 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 100 db, B típusú, 2,5 cm -5 cm-es ragasztós felülettel, min. 148 cm x 240 cm méretű
Ragasztós szélű operációs lepedő: 1000 db, B típusú, 2,5 cm -5 cm-es ragasztós felülettel, min. 150 cm x 175 cm méretű
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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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők
3) Mennyiség:
Speciális operációs lepedők: 23909 db
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 16 Elnevezés: Steril speciális operációs lepedők
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 cm 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 cm x12cm-
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 cm x 25 cm-es ragasztós szélű hasi nyílással, minimum 6 cm 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 cm 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 cm 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 cm x 90 cm-es ragasztós szélű slicc nyílással. Min.
200 cm x 240 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
25 cm x70cm 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, 14x14cm ragasztott szélű
nyílással. Min. 200 cm x 280 cm méretű.
Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5413 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 6x8cm-es nyílással.
Min. 50 cm x 60 cm méretű.
Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 370 db, A típusú, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 5x7cm-es nyílással.
Min. 120 cm x 150 cm méretű.
Speciális operációs lepedő - laparoscopos: 122 db, A típusú. Laparoscopia céljára kialakított, excentrikusan elhelyezett
minimum 18 cm x 21 cm-es ragasztós szélű, háromszög alakú operációs nyílással. Min. 200 cm x 300 cm méretű.
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Speciális operációs lepedő - lyukaslepedő: 5385 db, kétrétegű, centrálisan elhelyezett ragasztós szélű 7cm-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.
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.
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).
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 17 Elnevezés: Steril végtagzsákok 5) További
információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Végtagzsák: 3083 db, A típusú, min. 22 cm x 75 cm méretű.
Végtagzsák: 2130 db, A típusú, min. 30 cm x 120 cm méretű.
Végtagzsák: 300 db, A típusú, min. 30 cm x 80 cm méretű.
Lábzsák: 120 db, A típusú, min. 75 cm x 120 cm méretű.
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. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 18 Elnevezés: Steril kamera/kábel izolációk 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Kamera/kábel izoláció: 9487 db, PE fólia, min. 18cm x 240 cm méretű.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 19 Elnevezés: Steril operációs kabátok 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Operációs kabát: 2561 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/m2 kell legyen. L méretű.
Operációs kabát: 25165 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/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 gr/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 gr/m2 kell
legyen. L méretű.
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Operációs kabát: 11172 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum35 gr/m2 kell
legyen. XL méretű.
Operációs kabát: 3986 db, körsteril egyszer használatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó
övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Külső felszíne vízlepergető. Anyagsűrűsége minimum 35 gr/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 gr/
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 gr/
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 gr/
m2 kell legyen. XL 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 gr/
m2 kell legyen. XXL méretű.
Operációs kabát: 350 db, körsteril egyszerhasználatos operációs kabát, csuklórészen mandzsettával, átadó övkártyával,
nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyagsűrűsége min. 35gr/m2 kell legyen. M méretű.
Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 20 Elnevezés: Steril röntgenizolációk 5) További
információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Röntgenizoláció: 5492 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.
B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 21 Elnevezés: Steril folyadékgyűjtő zsákok 5)
További információk a részekről:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
Folyadékgyűjtő zsák: 1100 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. 40 cm x 35 cm méretű.
Folyadék gyűjtő zsák incíziós fóliával: 560 db, 38 cm x32 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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének
határideje
18.7.2014 (13:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.7.2014 (13:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
18.7.2014 (13:00)
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
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A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
1. A dokumentáció módosul az alábbiak szerint, a helyes tartalmat feltüntetve:
I.ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 2. pont:
Különféle steril műtéti izolációs anyagok - szettek és kiegészítő termékek - beszerzése 21 részben az alábbiak szerint,
szállítási szerződés keretében:
1. rész: Steril általános szettek: 21615 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: 16193 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: 1896 db
12. rész: Steril asztalterítők, műszerelő asztal huzatok: 17546 db
13. rész: Steril operációs lepedők: 17375 db
14. rész: Steril operációs ragasztók: 6480 db
15. rész: Steril ragasztós szélű operációs lepedők: 7802 db
16. rész: Steril speciális operációs lepedők: 23909 db
17. rész: Steril végtagzsákok: 5633 db
18. rész: Steril kamera/kábel izolációk: 9487 db
19. rész: Steril operációs kabátok: 72331 db
20. rész: Steril röntgenizolációk: 6520 db
21. rész: Steril folyadékgyűjtő zsákok: 6083 db
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, +5 %-kal is
eltérhetnek.
IV. Műszaki leírás 18. pont:
A dokumentáció részeként, a specifikációk műszaki leírás excel táblázatban a csak számmal ill. mértékegység nélkül
megadott méretek cm-ben értendőek. A cm-ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott
méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett. Az
ajánlati felhívás B mellékletekben a csak számmal ill. mértékegység nélkül megadott méretek cm-ben értendőek. A cm-
ben megadott méretek minimum értékeket jelölnek. A nem cm-ben megadott méretektől 5%-os eltérés lehetséges. Az
operációs kabátok méreteitől (M, L, XL méret) eltérés nem megengedett.
IV. Műszaki leírás (excel táblázat) nagyobb terjedelmű módosítása miatt, azok módosított pontjainak felsorolása: 1. rész,
4. rész, 6. rész, 11. rész, 15. rész, 16. rész, 17. rész.
2. Azon gazdasági szereplők részére, akik jelen módosító hirdetmény megjelenéséig már átvették a dokumentációt,
az ajánlatkérő a módosított egységes szerkezetű dokumentációt jelen módosító hirdetmény megjelenését követően
megküldi.
3. Azon gazdasági szereplők, akik jelen módosító hirdetmény megjelenését követően kérik a dokumentáció megküldését
vagy átadását, már a módosított egységes szerkezetű dokumentációt kapják meg a felhívásban leírtaknak megfelelően.
4. A Kbt. 42. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja
az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban [49. §] meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás
módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása
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nagyobb terjedelmű - a dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről az (1) bekezdés szerinti határidő
lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő
tájékoztatást kértek.
5. A Kbt. 42. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az
ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy minden esetben megfelelő
időtartam, de legalább a módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt minimális ajánlattételi határidő
fele rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására. Ha ez a megfelelő időtartam az eredeti ajánlattételi határidő alapján
is rendelkezésre áll, akkor az eredeti határidőt nem kell meghosszabbítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció
módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, a 42. § (2) bekezdésétől eltérően nem kell hirdetményt
közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül
tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették.
6. Ajánlatkérő a 2014 /S 089 - 155033 sz. ajánlati felhívást (jelen hirdetmény IV.2.2, IV. 2.3 és IV. 2.4 pont) már egy
alkalommal módosította, amely módosító hirdetményt 2014. június 2. napján adott fel, s amelyről a módosító hirdetmény
2014/S 109-191375 számon 2014. június 7. napján lett közzé téve az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
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