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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332221-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások
2016/S 185-332221

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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.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.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/2015/8/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

mailto:gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2015/8/dokumentacio.doc
mailto:h.herbak@upcmail.hu
http://www.peterfykh.hu
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A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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:
ESWL egészségügyi szolgáltatás biztosítása szükség esetén lézeres készülékkel lithoterápia, koagulációs és
ablációs eljárások végzése, kezelő-, és kiszolgáló személyzettel, berendezéssel és anyagokkal.
Hivatkozási szám: 8/2015/Péterfy ESWL egészségügyi szolgáltatás biztosítása

II.1.2) Fő CPV-kód
85100000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Külső lökéshullámmal végzett egészségügyi vesekőzúzó szolgáltatás nyújtása olyan mobil kőzúzó
berendezéssel, amely röntgen- és ultrahang lokalizációval (célzással) rendelkezik, alkalmas mind a lágyrészek,
mind a csontárnyékban lévő kövek ESWL kezelésére, szükség esetén lézeres készülékkel lithoterápia,
koagulációs és ablációs eljárások végzése, kezelő-, és kiszolgáló személyzettel, berendezéssel és anyagokkal
közreműködői szerződés keretében. Elektromágneses úton előállított lökéshullámokkal (ESWL) végzett
vesekőzúzás 650 eset/év + 5 % eltéréssel, lézeres eljárás esetén 12 eset/év + 5 % eltéréssel – a közbeszerzési
dokumentumban meghatározottak szerint.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)

http://www.peterfykh.hu
mailto:gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
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85100000
85121000
85141000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektromágneses úton előállított lökéshullámokkal (ESWL) végzett vesekőzúzás 650 eset/év + 5 % eltéréssel,
lézeres eljárás esetén 12 eset/év +5 % eltéréssel – közreműködői szerződés keretében a közbeszerzési
dokumentumban meghatározottak szerint.
Minimális műszaki követelmények a készülékek tekintetében:
1. ESWL berendezés:
Lökéshullám előállítás módja: elektromágneses.
Impulzus kiadás: minimum 5 fokozat.
Impulzus kiadás vezérlése EKG-val.
Behatolási mélység a fókuszközpontban: minimum 140 mm.
Képerősítő: képátmérő: 23 cm, 9”.
Monitorok száma: 2.
Ultrahang gél biztosítása.
2. Lézer: Üzemmódok: abláció; koaguláció; lithoterápia.
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (beépített ellenőrzés miatt).
Közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból nem támogatott.
Ajánlati biztosíték nincs.
A szolgáltatás az előírások betartásával egy komplex tevékenység, részekre nem bontható, a lézeres
szolgáltatás (évi kb. 12 eset)elenyésző számú.

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

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

II.2.14) További információk
1. II.2.6) pont Kiadóhivatalnak feladhatóság miatt.
2. Kbt. 81. § (4)–(5) és 69. § (6) alkalmazható.
3. Ajánlatok értékelése: pontszámok megadása 1–100 pont között; egyenes (3.ért.szempont),ill. fordított (1–2.
ért. szempont) arányosítással a közbesz. dokumentumban részletezve.
4. Ajánlatok felbontása ideje: 6.10.2016 13:00 óra; helye:1076 Budapest, Péterfy S. u. 8–20. G. ép. Fsz. Gazd.
Igazgatóság. Kbt. 68. § (3) irányadó.

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

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Kbt. 62–63. § szerint,igazolás Kbt. 114. § (2) és 321/2015. Korm. rend. 17. § (1)–(2) szerint.
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Pénzügyi alkalmasság: P1. Ajánlattevő pénzügyi intézményei összes fizetési számláiról szóló nyilatkozat:
számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba
állítás előfordult-e. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a vizsgált időszakban bármely fizetési számláján 30 napot
meghaladó fizetési sorba állítás előfordult.
Műszaki alkalmasság: M1. Ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb ESWL
szolgáltatásainak ismertetése. Ajánlattevő alkalmatlan,ha a 321/2015. Korm.r. 22. § (1)–(2) szerint az ajánlati
felhívás feladását megelőző három évben nincs min. 1 db, min. 45 000 000 HUF értékű referencia ESWL
szolgáltatásból. Kbt. 65. § (10) bek. alapján az ESWL szolgáltatást, mint alapvető fontosságú feladatot maga
az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők egyike végezze. Alkalmasság igazolása: ajánlatkérő 69. § és 114. § (2)
szerinti felhívására.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A gazdasági szereplőknek rendelkeznie kell mindazon szakmai és képesítési követelményekkel, amelyet
az egészségügyről szóló a 1997. évi CLIV. törvény előír, továbbá gazdasági társaság esetében ÁNTSZ
működési engedéllyel. A szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogszabályokban előírt feltételeket a gazdasági
szereplőknek teljesíteni kell.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Igazolt teljesítés kiegyenlítése: 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135. § (1),
(3), (5)–(6) bek. szerint havonta, magyar HUF-ban. Előlegfizetés nincs. Kifizetés:2003.évi XCII. tv. 36/A
§ alapján. Amennyiben ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős –, hibásan teljesít, vagy a szerződés
meghiúsul,kötbér fizetésre kötelezi magát. Részletes fizetési feltételek és szerződést erősítő kötelezettségek
a szerződéstervezetben. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában (Kbt. 35. § (8)–(9) bek.). Szerződést bontó feltétel (Ptk. 6:116 § (2) bek.), ha
Ajánlatkérő fenntartója által Ajánlatkérőt is érintő központosított vagy közös közbeszerzés valósul meg a
szerződés lejárta előtt.Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgya szerinti min. 40 000 000 HUF/év,
min. 5 000 000 HUF/káresemény összegű felelősségbiztosítást kötni, azt a szerződés alatt hatályban tartani. A
szerződés határozatlan időtartamú (96/2003. Korm. rend. 12. § (2) bek.).

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 vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Ajánlati ár (ESWL:OEP által visszaigazolt és finanszírozott teljesítmény HBCS szerint megállapított
ellenértéke,%-ban) / Súlyszám 95.
2. Ajánlati ár (lézer:az OEP által visszaigazolt és finanszírozott teljesítmény HBCS szerint megállapított
ellenértéke,%-ban) / Súlyszám 3.
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3. Meghiúsulási kötbér(az elmaradt vizsgálat HBCS besorolás szerint megállapított aktuális súlyszám/HUG
értéke,%-ban, min 100 %, max. 150 %) / Súlyszám 2. A 3. szempont esetében: Kbt. 77. § (1)alapján a 100 %
alatti ajánlat érvénytelen.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 06/10/2016
Helyi idő: 13:00

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás(hp): Kbt. 71 §. Kbt. 71. § (6) szerinti új gazdasági szereplő esetén nincs hp.
2. Kbt. 47. § (2), 98 § (3) irányadó. Kbt.66.§ (2) szerinti nyilatkozat eredetiben csatolandó.
3. Közbeszerzési dokumentumok elérhetők ajánlatkérő honlapján. Honlapra történő belépéshez azonosító és
jelszó:felhívás I.3) pontjában megadott e-mail címekre küldött igényléssel. A közbeszerzési dokumentumok
átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele Kbt. 57. § (2) bek.
4. Az ajánlatot a jogszabályokban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint kell
elkészíteni,benyújtani.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell: Kbt. 66. § (2), (4)–(6), 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat,Kbt. 66. § (6)
esetében nemleges nyilatkozatot is.
6. Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési szempontok tekintetében a 70 % feletti ajánlati árat érvénytelennek tekinti.
7. Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbb: P1 és M1 pont.
8. Ajánlatot aláírók aláírási címpéldány vagy aláírás minta csatolandó.9 321/2015. Korm. rend. 13. § irányadó.

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:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148–149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)–(7)
bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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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:
22/09/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

