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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308824-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Sebészeti implantátumok
2016/S 172-308824

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2015/7/dokumentacio.doc
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Herbák Henrietta ügyvéd
Toldi u. 7.
Budapest
1029
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Herbák Henrietta, ügyvéd
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:gazdig@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2015/7/dokumentacio.doc
mailto:h.herbak@upcmail.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
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Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20. G. épület Fsz. Gazdasági igazgatóság
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Gerincsebészeti implantátumok beszerzése keretszerződés keretében.
Hivatkozási szám: 7/2015/Péterfy

II.1.2) Fő CPV-kód
33184100

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a II.2.1) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek
szerint:
1. rész: Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes rendszer, mono- és bikortikális csavarokkal 12 műtétre.
2. rész: Elülső nyaki csigolyatest közti távtartó kosár 60 műtétre.
3. rész: Elülső thoraco-lumbalis gerinc rögzítő rendszer 20 műtétre.
4. rész: Elülső thoraco-lumbalis csigolyapótló protézis 12 műtétre.
5. rész: Polysegmentalis hátsó háti-ágyéki gerinc rögzítő rudas-csavaros rendszer 100 műtétre.
6. rész: Nyaki-háti gerinc átmenet stabilizálására alkalmas rudas-csavaros rendszer 8 műtétre.
7. rész: Csigolya közti távtartó kosár 28 műtétre.
8. rész: Csigolyatest pótló implantátumok 40 műtétre.
9. rész: Külső nyaki gerinc rögzítő rendszer felnőtt (Halo) 30 db.
10. rész: Nyaki gerinc külső rögzítő rendszer gyerek (Halo) 4 db.
11. rész: Vertebroplasztika készlet 60 műtétre.
12. rész: Ventriculo-peritonealis shunt 8 műtétre.
A mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében – 30 %-kal is eltérhetnek.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

mailto:gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu


HL/S S172
07/09/2016
308824-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3 / 21

07/09/2016 S172
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 21

Érték áfa nélkül: 70 342 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes rendszer, mono- és bikortikális csavarokkal 12 műtétre
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Titánium ötvözet alapanyagból készült nyaki gerincrögzítő rendszer, mely ventrális feltárásból teszi lehetővé a
nyaki gerinc gyulladásos, degenerativ, tumoros valamint traumás eseteinek fixációját monokortikális és traumás,
multiszegmentális instabil sérülések esetében bikortikális csavarokkal, melyek nagyobb stabilitást biztosítanak.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Elülső nyaki csigolyatest közti távtartó kosár 60 műtétre
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Elülső nyaki csigolyatest közti távtartó kosár:
A nyaki gerinc degeneratív elváltozásainak ventrális kezelésére alkalmas, PEEK alapanyagú, csigolyaközti
spacer. Fogazott felület a biztonságos behelyezés biztosítása és az axiális kimozdulások megakadályozása
érdekében. Felületi kiképzése a lordosis megőrzését biztosítsa. Ne igényeljen lemezes stabilizálást.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Elülső thoraco-lumbalis gerinc rögzítő rendszer 20 műtétre
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Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Elülső thoraco-lumbalis gerinc rögzítő rendszer:
Titánium ötvözet alapanyagból készült, a thoracalis és lumbális gerinc ventrális ellátására alkalmas, dupla
rudas, állítható hosszúságú implantátum rendszer. Az implantátumok rögzítését 2 db anterior és 2 db posterior
csavar tegye lehetővé.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Elülső thoraco-lumbalis csigolyapótló protézis 12 műtétre
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Elülső thoraco-lumbalis csigolyapótló protézis:
Titánium ötvözet alapanyagból készült, traumatológiai, tumoros esetekben a csigolyatest részleges vagy teljes
pótlására alkalmas. Szélesebb méretválasztékú, változtatható magasságú, terpeszthető csigolyatest pótló
protézis, melybe graft helyezhető. Durván kiképzett felszín és tüskék akadályozzák meg az elmozdulást.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Polysegmentalis hátsó háti-ágyéki gerinc rögzítő rudas-csavaros rendszer 100 műtétre
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
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Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Polysegmentalis hátsó háti-ágyéki gerinc rögzítő rudas-csavaros rendszer:
Titánium ötvözet alapanyagból készült, hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rendszer, mely lehetővé teszi a
gerinc degenerativ, traumás és tumoros eseteinek kezelését. A csavarok önmetsző, mozgófejű csavarok.
Csavarméretek: 5–7,5 mm átmérő, hosszúságuk 30 mm-től 55 mm-ig. ugyanezen csavarok kanülált, oldalán
perforált változatban is álljanak rendelkezésre. Állítható hosszúságú harántösszekötők álljanak rendelkezésre.
Rúdhosszúság 480–500 mm.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatlanak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyaki-háti gerinc átmenet stabilizálására alkalmas rudas-csavaros rendszer 8 műtétre
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Nyaki-háti gerinc átmenet stabilizálására alkalmas rudas-csavaros rendszer:
Titánium ötvözet alapanyagból készült, a nyaki és háti gerinc átmenet hátsó rögzítésére alkalmas, csavaros,
rudas rendszer, a nyaki és a thoraco-lumbális gerinc rögzítésére alkalmas csavarokkal, harántösszekötőkkel,
rudakkal.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlatkérő kizárólag a 6. rész tekintetében lehetővé teszi a változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó
ajánlattételt (A és B változat). A 6. rész tekintetében is egy nyertes kerül kihirdetésre, az A és B változatok
ajánlati ára közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló ajánlat.
3. II.2.6) pont a Kiadóhivatalnak feladás miatti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Csigolya közti távtartó kosár 28 műtétre
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
PEEK alapanyagú, anatómiailag formázott, fogazott alsó és felső résszel ellátott lumbalis spacer, melynek
megmunkált, fogazott éles felszíne minimalizálja a migrációt és elősegíti a csont ránövekedést és
átcsontosodást. 90 fokos forgatású behelyezéssel álljon rendelkezésre. Röntgensugár áteresztő, a cage
helyzetének jelzésére röntgen markerrel ellátott.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatlanak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Csigolyatest pótló implantátumok 40 műtétre
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Csigolyatest pótló implantátumok:
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Titánium alapanyagból készült, a gerinc traumás, tumoros, degenerativ sérüléseiből és elváltozásaiból adódó
rekonstrukciókhoz. Méretre alakítható, vágható legyen, a paláston nyílásokkal Allograft és autograft csonttal
egyaránt feltölthető legyen. Henger és ovális kialakításban álljon rendelkezésre a gerincoszlop cervicalis,
thorecalis és lumbalis szakaszára corpectomia esetére.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Külső nyaki gerinc rögzítő rendszer felnőtt (Halo) 30 db
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Külső nyaki gerinc rögzítő rendszer felnőtt (Halo):
A nyaki gerinc traumás vagy degenerativ sérüléseinek ideiglenes külső rögzítésére szolgáló, koronából
és mellényből álló fixateur rendszer felnőttek részére. A korona redukált hátsó profilú, aluminium ötvözet



HL/S S172
07/09/2016
308824-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 11 / 21

07/09/2016 S172
http://ted.europa.eu/TED

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

11 / 21

alapanyagú. A mellény nagy szilárdságú, vákumformált műanyag, szellőző béléssel. MR kompatibilitás.
Legalább két féle korona méret és három féle mellény méret szükséges. A koronák sterilen kerüljenek
szállításra.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyaki gerinc külső rögzítő rendszer gyerek (Halo) 4 db
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Nyaki gerinc külső rögzítő rendszer gyerek (Halo):
A nyaki gerinc traumás vagy degenerativ sérüléseinek ideiglenes külső rögzítésére szolgáló rendszer
csecsemők, kisgyermekek részére. Koronából és mellényből áll. A korona alapanyaga alumínium ötvözet. A
mellény nagy szilárdságú, vákuumformált műanyag. Csökkentett súlyú, redukált hátsó profilú koronák, nagy
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rögzítésbiztonságot adó koronatüskék. Fej elfordítását nem igénylő nyomatékmérős felhelyező szisztéma.
Legalább két féle korona és mellény méret. A koronák sterilen kerüljenek szállításra.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vertebroplasztika készlet 60 műtétre
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Vertebroplasztika készlet:
Bármely okból létrejött csigolyatörés esetén alkalmazható polymethyl-methacrylate csontcementet tartalmazó
rendszer, mely 3 készletet (injektáló készlet, tűkészlet és csontcement keverővel) tartalmaz. A csontcement két
komponensű: a folyékony monomer (methyl-methacrylate) és a homogén polymer. A csontcement láthatóságát
a beadás során báriumszulfát tegye lehetővé, valamint a csontcement hiydroxyapatit tartalma is elvárt, a
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beépülő csont integrálódásának növelésére. A tűkészlet tartalmazza a gyémánthegyű, nyitott vertebroplasztikás
tűket.Az injektáló készlet a steril fecskendőket tartalmazza, mely a manifoldra csatlakoztatva a keverő készlet
segítségével egy lépésben teszi lehetővé a fecskendők csontcementtel való feltöltését.
Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ventriculo-peritonealis shunt 8 műtétre
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33184100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak
megfelelően.
Ventriculo-peritonealis shunt:
Posttraumás hydrocephalus ellátására alkalmas, programozható shuntrendszer, ventricularis és peritonealis
szárral.
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Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével,
megajánlott termékenként legalább 2 műtét, ill. 2 db konszignációban történő állandó biztosításával a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az első konszignációs mennyiség szállítás a
szerződés megkötésétől számított 48 órán belül.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b)
pontjaiban, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban, továbbá a a Kbt. 63. § (1) bekezdésében szereplő
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.
§ (1)) Kbt. 64. §-a irányadó.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően,
a Korm. rendelet II. Fejezetében (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. §
(1) bekezdésének hatálya alá.
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Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
III. Fejezetében (8–16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti
részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)).
Ajánlatkérő elfogadja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7§ szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot, feltéve, ha az abban foglalt információk megfelelnek a jelen
felhívásban előírtaknak.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű
nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. (Korm. rend.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rend. II. Fejezetében
(5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további
ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása
alapján a Korm. rend. 1. § (2) bek. megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19–20. §) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rend. IV.
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát
igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte. A Korm. rend. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek..Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm.
rend. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő –
részletes igazolás módja: Valamennyi rész tekintetében:
1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi fizetési számláról szóló, nyilatkozata
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– attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal: számláján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba állítás előfordult-e. Ajánlatkérő sorba
állítás alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti;
2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
úgy alkalmasságát részenként a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdés alapján a jelen felhívás
II.2.1) pontjaiban megnevezett részek elnevezés szóhasználatának megfelelően a közbeszerzés részenkénti
tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(8), (11) bekezdései.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.19. § (7) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan:
1. ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely fizetési
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
fizetési sorba állítás előfordult;
2. ha ajánlattevő három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolójának
mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a három lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolójával
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát megállapítani jelen
pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése
szóhasználatának megfelelően a közbeszerzés tárgyából részenként származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele eléri vagy meghaladja:
az 1. rész tekintetében az 500 000 HUF;
a 2. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
a 3. rész tekintetében a 4 000 000 HUF;
a 4. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
az 5. rész tekintetében a 20 000 000 HUF;
a 6. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
a 7. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
a 8. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
a 9. rész tekintetében az 5 000 000 HUF;
a 10. rész tekintetében a 700 000 HUF;
a 11. rész tekintetében a 3 000 000 HUF;
a 12. rész tekintetében az 1 000 000 HUF összeget.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Korm. rend.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rend. II. Fejezetében
(5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a Korm. rend. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rend. IV. Fejezetében (21–24.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rend. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,
ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV.
Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Korm. rend. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rend. V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rend. VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi.
A Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a), h), i) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás
módja:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében:
1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított 6 év (72 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése részenként legalább
az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (év/hó) és helye; a nettó ellenszolgáltatás összege, a szerződést
kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefax száma
vagy email címe,) a szállítás tárgya (jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése szóhasználatának
megfelelően), valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti módon igazolva. A
megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított hat évben teljesített szállításokat is figyelembe veszi;
2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés h) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell
valamennyi megajánlott árura vonatkozó magyar nyelvű termék leírását. A termékleírást legalább az alábbi
tartalommal kell csatolni: rész száma, tételsorszám, a termék neve, a termék gyártójának neve és székhelye, a
termék forgalmazójának neve és székhelye, termék származási országa, a termék leírása;
3. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben
előírt, a megajánlott árura vonatkozó tanúsítvány csatolása
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(7), (11) bekezdései.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 6 évben (72
hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább:
az 1. rész tekintetében 500 000 HUF;
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a 2. rész tekintetében 2 000 000 HUF;
a 3. rész tekintetében 4 000 000 HUF;
a 4. rész tekintetében 2 000 000 HUF;
az 5. rész tekintetében 20 000 000 HUF;
a 6. rész tekintetében 2 000 000 HUF;
a 7. rész tekintetében 2 000 000 HUF;
a 8. rész tekintetében 2 000 000 HUF;
a 9. rész tekintetében 5 000 000 HUF;
a 10. rész tekintetében 700 000 HUF;
a 11. rész tekintetében 3 000 000 HUF;
a 12. rész tekintetében 1 000 000 HUF nettó értékű, jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése
szóhasználata tárgya szerinti szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés
nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt;
2. ha ajánlattevő nem rendelkezik valamennyi megajánlott áru magyar nyelvű leírásával, amely alkalmas
annak megállapítására, hogy a termék megfelel a jelen felhívás II.2.4) pontjaiban meghatározott műszaki
jellemzőknek;
3. ha az ajánlattevő nem rendelkezik az áru tekintetében a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt, a
megajánlott árura vonatkozó tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése
szerinti azzal egyenértékű dokumentummal (CE tanúsítvány, CE gyártói megfelelőségi nyilatkozat).

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a le nem
szállított áru nettó szerződéses értékének 10 %-a, legfeljebb azonban az érintett áru nettó teljes szerződéses
ellenértéke.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses értékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér (egyedi megrendelés):a meghiúsulással érintett áru nettó szerződéses értékének 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér legalább három alkalommal történő érvényesítése esetén Ajánlatkérő a szerződést
felmondhatja.
Fizetési feltételek: Igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§-a, a Kbt.
135. § (1), és (5)–(6) bekezdése szerint havonta, magyar Forintban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Kifizetés:2003. évi XCII. tv. 36/A §-a szerint. Az ajánlattétel, szerződéskötés és kifizetések pénzneme a HUF.
Fizetési késedelem: Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/10/2016
Helyi idő: 13:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 12/12/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/10/2016
Helyi idő: 13:00
Hely:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.) G
épület Fsz. 8. Gazdasági igazgatóság.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A bontási eljárásról információk a
Kbt. 68. § szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. §-a szerint. Kbt. 71. § (6) bek. szerinti új gazdasági szereplő
vonatkozásában ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást.
2. Kbt. 47. § (2) bek. irányadó a közbeszerzési eljárás során. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredetiben
szükséges benyújtani.
3. Közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan elérhetik ajánlatkérő honlapján (felhívás
I.3) pont).A honlapra történő belépéshez szükséges azonosító és jelszó a felhívás I.3) pontjában megadott
email címekre együttesen küldött igényléssel kérhető. A közbeszerzési dokumentumok átvétele (elektronikus
formában) az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 57. § (2) bek. szerint.
4. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)–(6) és a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat,a Kbt.
66. § (6) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet,és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,az ajánlattevőre
vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok
ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő az ajánlat benyújtásától számított 30
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napnál nem régebbi cégkivonatát,amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról,
nyilvántartásokból nem érhető el.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k),kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró(k)
meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
8. Ajánlatkérő szerződést bontó feltételt (Ptk. 6:116 § (2) bek.) köt ki, ha Ajánlatkérő fenntartója vagy képviselője
által Ajánlatkérőt is érintő központosított közbeszerzés valósul meg jelen eljárásban megadott teljesítési
határidő lejárta előtt.
9. Alkalmasság igazolása: árbevétel esetében az érintett év,beszámoló esetében az üzleti év utolsó
napján,referencia tekintetében a felhívás feladása napján érvényes Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyam az
irányadó.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott gerincsebészeti implantátum féleségek,nyaki gerinc külső
rögzítő rendszerek és shuntök teljes méretsorozatát,feltüntetve a méretenkénti ajánlati árat.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termékek fényképes prospektusát (katalógusát), amely nem
azonos a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2. pontjában előírt termékleírással,és a termékleírásokra
akkor nyújthatóak be, amennyiben a termékleírásban szereplő minden követelmény kiderül a prospektusból
(katalógusból). A termékleírásra vonatkozó szövegrészeket a prospektusban (katalógusban) meg kell jelölni. A
megajánlott terméknél meg kell jelölni az adott rész számát, tétel számát.
12. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az
alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
13. A minőségi és műszaki követelmények konkrétan előírtak, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, csak a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont).
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)–(5) és a Kbt. 69. § (6) bek. foglaltak alkalmazására.
15. Szállítási határidő alatt 24,ill. 48 órán belüli határidőt kell érteni, amely szállítási határidők vállalása az
érvényes ajánlattétel feltétele.
16. Ha a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt
a műszaki paraméterek,ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében adta meg és „azzal
egyenértékű” típus és gyártmány is érthető.
17. Közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei
irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/09/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

