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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23418-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kötszer; sebkapcsoló, sebvarró, érlekötő kellékek
2017/S 015-023418
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.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/2016/2/dokumentacio.doc
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Herbák Henrietta ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (faksz száma: 00506)
Toldi u. 7.
Budapest
1029
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Herbák Henrietta, ügyvéd (faksz száma: 00506)
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:
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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:
Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Hivatkozási szám: 2/2016 Péterfy „Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése"

II.1.2)

Fő CPV-kód
33141100

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése 35 részben adásvételi keretszerződés
keretében a II.2.1) pontban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
1. rész: Nem felszívódó (monofil, polyamid) sebészeti varróanyag 13 tételben
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
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A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1081 Budapest, Fiumei út 17.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Nem felszívódó (monofil, polyamid) sebészeti varróanyag 13 tételben az alábbiak szerint: fonal
vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tűs varróanyagok esetében a tű méretektől
+/- 10 %-os eltérés megengedett
1. tétel: 0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 30mm;648
2. tétel: 1;90 ≥ 100 cm;3/8 ford.vágótű 90mm;276
3. tétel: 1;90 ≥ 100 cm;3/8 ford.vágótű 48mm;96
4. tétel: 2;2x100 cm;tű nélküli;48
5. tétel: 2/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 24mm;5064
6. tétel: 2/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 39mm;7476
7. tétel: 2/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 30mm;744
8. tétel: 3/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 24mm;5112
9. tétel: 3/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 19mm;180
10. tétel: 4/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 19mm;3744
11. tétel: 4/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 16mm;36
12. tétel: 5/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 17mm;2244
13. tétel: 6/0;45 ≥ 75 cm;3/8 ford.vágótű 11mm;120
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
2. rész: Nem felszívódó (monofil, polyamid) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 3 tételben
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Rész száma: 2
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
2. rész: Nem felszívódó (monofil, polyamid) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 3 tételben az alábbiak
szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben
1. tétel: 8/0;13 ≥ 15 cm;3/8 körtű 6,5 mm;252
2. tétel: 9/0;13 ≥ 15 cm;3/8 körtű 5,1 mm ;36
3. tétel: 10/0 fekete;20 ≥ 30 cm;3/8 spatula körtű 5,5 mm ;176
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
3. rész: Nem felszívódó (monofil, polypropylene) sebészeti varróanyag 10 tételben
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101

21/01/2017
S15
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 41

HL/S S15
21/01/2017
23418-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

5 / 41

A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1081 Budapest, Fiumei út 17.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Nem felszívódó (monofil, polypropylene) sebészeti varróanyag 10 tételben az alábbiak szerint:
fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel: 2/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 30mm;288
2. tétel: 2/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 2x23 mm;192
3. tétel:3/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 2x22 mm;96
4. tétel:4/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 25 mm;36
5. tétel:5/0;75 ≥ 90 cm;3/8 körtűs 2x12mm;168
6. tétel:5/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 2x17 mm;84
7. tétel:6/0;60 ≥ 90 cm;3/8 körtű 2x12mm;132
8. tétel:6/0;60 ≥ 90 cm;1/2 körtű 14 mm;12
9. tétel:6/0;45 ≥ 90 cm;3/8 körtű 2x11 mm;36
10. tétel:6/0;45 ≥ 90 cm;1/2 körtű 2x13 mm; 96
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
4. rész: Nem felszívódó (monofil,polypropylene) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 2 tételben
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125
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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:
4. rész: Nem felszívódó (monofil,polypropylene) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 2 tételben az
alábbiak szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben
1. tétel: 10/0;13 cm;3/8 körtű 3,8 mm;24
2. tétel: 10/0; 23 cm; dupla egyenes spatulatű 16mm;24
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
5. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag 8 tételben
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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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5. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag 8 tételben az alábbiak
szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;; éves mennyiség levélben
1. tétel:1;150 ≥ 180 cm;tű nélküli;228
2. tétel: 1;250cm;tű nélküli;144
3. tétel: 2;150 ≥ 180 cm;tű nélküli;156
4. tétel:3;140 ≥ 150cm;tű nélküli;636
5. tétel:2/0 ;140 ≥ 150cm;tű nélküli;264
6. tétel:3/0;250cm;tű nélküli;228
7. tétel:0;250cm;tű nélküli;72
8. tétel:5;140 ≥ 150cm;tű nélküli;36
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
6. rész: Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tűs, polyester) sebészeti varróanyag 4 tételben
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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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: 6. rész: Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tűs, polyester) sebészeti varróanyag 4 tételben az alábbiak
szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os
eltérés megengedett.
1. tétel:1;75 ≥ 90cm;1/2 körtű 37mm;216
2. tétel:2; 75 ≥ 90cm;1/2 körtű 40mm;192
3. tétel:0;75 ≥ 90cm;1/2 körtű 37mm;96
4. tétel:0;75 ≥ 90cm;3/8 ford.vágótű;24 mm, 192
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
7. rész: Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, polyester) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 2 tételben
Rész száma: 7

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
7. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, polyester) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 2 tételben
az alábbiak szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben
1. tétel: 5/0 fehér; 45 cm; dupla 1/4 kör; spatulatű 8 mm; 24
2. tétel: 4/0 fehér; 45 cm; dupla 1/4 kör spatulatű 8 mm; 24
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A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
8. rész: Felszívódó (monofil ,glycolid-caprolactone) sebészeti varróanyag 4 tételben
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
8. rész: Felszívódó (monofil ,glycolid-caprolactone) sebészeti varróanyag 4 tételben az alábbiak szerint:
fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/-10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel:3/0 színtelen;70 ≥ 90 cm; egyenes vágótű 60 mm; 768
2. tétel: 4/0 színes; 45 ≥ 90 cm; 3/8 fordított vágótű 15mm; 864
3. tétel: 5/0 színes;45 ≥ 90 cm; 3/8 fordított vágótű 12mm; 444
4. tétel: 6/0 színes; 45 ≥ 90 cm; 3/8 fordított vágótű 12mm; 156
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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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:
9. rész: Felszívódó (monofil, polydioxanone) sebészeti varróanyag 9 tételben
Rész száma: 9

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
9. rész: Felszívódó (monofil, polydioxanone) sebészeti varróanyag 9 tételben az alábbiak szerint: fonal
vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel:0 loop;150cm;1/2 körtű 48mm;792
2. tétel:1;70 ≥ 90cm;1/2 erősített körtű 37mm;84
3. tétel:2;70 ≥ 90cm;1/2 erősített körtű 40mm;252
4. tétel:2/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 26mm;288
5. tétel:3/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 22mm;816
6. tétel:3/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 17mm;192
7. tétel:4/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 17mm;564
8. tétel:5/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 17mm;48
9. tétel:6/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 17mm;36
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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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:
10. rész: Felszívódó (fonott, polyglycolsav) sebészeti varróanyag 30 tételben
Rész száma: 10

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
10. rész: Felszívódó (fonott, polyglycolsav) sebészeti varróanyag 31 tételben az alábbiak szerint: fonal
vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tűs varróanyagok esetében a tű méretektől
+/- 10 %-os eltérés megengedett.
1. tétel:0;70 ≥ 90 cm ;1/2 körtű 37 mm;2868
2. tétel:0;70 ≥ 90 cm ;1/2 erősített körtű 35 mm;564
3. tétel:0;70 ≥ 90 cm;5/8 körtű 36 mm;180
4. tétel:0;2x70cm;tű nélküli;168
5. tétel:0;150cm;tű nélküli;384
6. tétel:0;5x70cm;tű nélküli;132
7. tétel:1;70 ≥ 90cm;1/2 ford.vágótű 37 mm;588
8. tétel:1;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 35 mm;972
9. tétel:1;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 37 mm;1260
10. tétel:1;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 48 mm;1008
11. tétel: 1;70 ≥ 90cm;1/2 tompa körtű 46 mm;144
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12. tétel:1;2x70 cm;tű nélküli;108
13. tétel:1;250cm;tű nélküli;336
14. tétel:2;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 48 mm;4452
15. tétel:2;2x 70 cm;tű nélküli;72
16. tétel:2;5x70 cm;tű nélküli;84
17. tétel: 2/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 27 mm;3912
18. tétel:2/0 ;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 30 mm;204
19. tétel:2/0; 70 ≥ 90cm;1/2 körtű 37 mm;756
20. tétel:2/0 ;70 ≥ 90cm;5/8 kerektű 36 mm;132
21. tétel:2/0;2x70cm;tű nélküli;336
22. tétel:2/0;150cm;tű nélküli;1452
23. tétel:3/0 ;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 26 mm;696
24. tétel:3/0;70 ≥ 90 cm;1/2 ford.vágótű 40 mm;144
25. tétel:3/0;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 17 mm;132
26. tétel:3/0;150 cm;tű nélküli;216
27. tétel:3/0;2x70cm;tű nélküli;348
28. tétel:4/0;70 ≥ 90cm;1/2 körtű 17 mm;240
29. tétel:4/0 ;70 ≥ 90 cm;1/2 körtű 22 mm; 528
30. tétel:4/0;2x70cm;tű nélküli;36
31. tétel: 6/0 45 ≥ 50 cm; 3/8 ford.vágótű; 12 mm; 36
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
11. rész: Felszívódó (fonott, polyglicolsav) sebészeti varróanyag 2 tételben
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Rész száma: 11
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
11. rész: Felszívódó (fonott, polyglicolsav) sebészeti varróanyag 2 tételben az alábbiak szerint: fonal vastagság;
fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os eltérés megengedett.
1. tétel:1 loop;150 cm;1/2 körtű 48 mm;288
2. tétel:1 loop;150 cm;1/2 körtű 60 mm;768
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
12. rész: Felszívódó (fonott, polyglicolsav, rapid) sebészeti varróanyag 2 tételben
Rész száma: 12

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
12. rész: Felszívódó (fonott, polyglicolsav, rapid) sebészeti varróanyag 2 tételben az alábbiak szerint:
fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel:3/0;45 ≥ 70 cm;1/2 körtű 26 mm;72
2. tétel:4/0;45 ≥ 70 cm;1/2 körtű 26 mm;252
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
13. rész: Felszívódó (polyglactin) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 2 tételben
Rész száma: 13

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
13. rész: Felszívódó (polyglactin) varróanyagok mikrosebészeti felhasználásra 2 tételben az alábbiak szerint:
fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben
1. tétel;7/0 fonott;30 cm; dupla 3/8 kör spatulatű 6,5 mm;144
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2. tétel:8/0 fonott;30 cm; dupla 1/2 kör spatulatű 7 mm;36
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
14. rész: Felszívódó (polyglactin) varróanyag mikrosebészeti felhasználásra 1 tételben
Rész száma: 14

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
14. rész: Felszívódó (polyglactin) varróanyag mikrosebészeti felhasználásra 1 tételben az alábbiak szerint: fonal
vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben
1. tétel:10/0 monofil;10 cm;3/8 kör spatulatű 6,5 mm;48
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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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:
15. rész: Endoszkópos varróanyagok (polydioxanone) 2 tételben
Rész száma: 15

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
15. rész: Endoszkópos varróanyagok (polydioxanone) 2 tételben az alábbiak szerint: fonal vastagság; fonal
hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tűs varróanyag esetében a tű méretétől +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel:0;1 m;30 mm egyenes tű;12
2. tétel:0 hurok;45 cm;tű nélküli;24
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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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:
16. rész: Speciális varróanyagok 3 tételben
Rész száma: 16

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125

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:
16. rész: Speciális varróanyagok 3 tételben az alábbiak szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves
mennyiség levélben
1. tétel Parenchymás szervek sérüléseinek ellátására, polyglicolsav alapanyag, bevonat nélküli:3 mm széles
szalag; 60 cm;1/2 kör tompa hegyű 85 mm;12
2. tétel Invarratokhoz, rozsdamentes acél alapanyag, 1 lyukas szilikon és 2 lyukas fém lemez
kiegészítőkkel:3/0;2x40 cm; egyik végén egyenes, 40 mm hosszúságú ford.vágótűvel, másik végén 1/2 kör 18
mm hosszúságú ford.vágótűvel;72
3. tétel Abdominális szétválás kezelésére és megakadályozására, rozsdamentes acél alapanyag, polyethylene
lemez kiegészítőkkel:1,3 mm átmérő, sodrott;75 cm;1/2 kör, 2x100 mm fordított vágótű;24
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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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:
17. rész: Szövetszeparáló hálók 2 tételben
Rész száma: 17

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125
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:
17. rész: Szövetszeparáló hálók 2 tételben az alábbiak szerint: méret; éves mennyiség levélben. A háló mindkét
méretétől +/- 10 %-os eltérés megengedett.
1. tétel: Szövetszeparáló háló, polypropilene és oxidált rengenerált cellulóz alapanyag 20x30 cm; 2 levél
2. tétel: Szövetszeparáló háló, polypropilene és oxidált rengenerált cellulóz alapanyag 30x30 cm; 2 levél
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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.
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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:
18. rész: Sérvhálók
Rész száma: 18

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141125
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:
18. rész: sérvhálók az alábbiak szerint: méret; éves mennyiség levélben. A sérvhálók mindkét méretétől +/- 10
%-os eltérés megengedett.
1. tétel: Polypropilene és poliglecaprone alapanyag, 30 x 30 cm méretű; 9
2. tétel: Polypropilene és poliglecaprone alapanyag, 6 x 11 cm méretű; 30
3. tétel: Polypropilene és poliglecaprone alapanyag, 15 x 15 cm méretű; 30
A sérvháló méretétől +/- 10 %-os eltérés megengedett.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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II.2.1)

Elnevezés:
19. rész: Vérzéscsillapítók: csontviasz
Rész száma: 19

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141127

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:
19. rész: Vérzéscsillapítók: csontviasz az alábbiak szerint: éves mennyiség gramm-ban
1. tétel: Csontviasz: 320
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
20. rész: Vérzéscsillapítók: Sertészselatin alapanyagú vérzéscsillapító szivacs
Rész száma: 20

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141127

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:
20. rész: Vérzéscsillapítók sertészselatin alapanyagú vérzéscsillapító szivacs az alábbiak szerint: méret, éves
mennyiség db-ban
1. tétel: sertészselatin alapanyagú vérzéscsillapító szivacs: 1x1x1 cm; 64
2. tétel: sertészselatin alapanyagú vérzéscsillapító szivacs: 7x5x1 cm; 400
A megadott hosszúsági (szorzat első száma) és szélességi mérettől (szorzat második száma)+/- 1 cm-es
eltérés megengedett.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
21. rész: Vérzéscsillapítók: Oxidált, regenerált cellulóz alapanyagú vérzéscsillapító háló
Rész száma: 21

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141127

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:
21. rész: Vérzéscsillapítók: Oxidált, regenerált cellulóz alapanyagú vérzéscsillapító háló az alábbiak szerint:
méret, éves mennyiség db-ban
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1. tétel: Oxidált, regenerált cellulóz alapanyagú vérzéscsillapító háló: 5 x 7,5 cm; 288
A megadott mérettől +/- 1 cm eltérés megengedett
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
22. rész Durapótlók
Rész száma: 22

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141127

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:
22. rész Durapótlók az alábbiak szerint: méret, éves mennyiség db-ban
1. tétel: Szarvasmarha pericardiumból készült kollagén membrán, a liquorszivárgás megszüntetésére: 1,5x3 cm;
10
2. tétel: Szarvasmarha pericardiumból készült kollagén membrán, a liquorszivárgás megszüntetésére: 2 x 10
cm; 3
3. tétel: Szarvasmarha pericardiumból készült kollagén membrán, a liquorszivárgás megszüntetésére: 4 x 5 cm;
7
4. tétel: Szarvasmarha pericardiumból készült kollagén membrán, a liquorszivárgás megszüntetésére: 6 x 14
cm; 2
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A durapótlók méretétől +/- 1 cm eltérés megengedett.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
23. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 28 vagy 29 mm fejátmérővel
Rész száma: 23

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
23. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 28 vagy 29 mm fejátmérővel.
Nyitott kapocsláb 4,8 – 5,5 mm. Éves mennyiség: 40 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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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:
24. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 25 mm fejátmérővel
Rész száma: 24

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
24. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 25 mm fejátmérővel. Nyitott
kapocsláb 4,8 – 5,5 mm. Éves mennyiség: 4 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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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:
25. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 33 mm fejátmérővel.
Rész száma: 25

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
25. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 33 mm fejátmérővel. Nyitott
kapocsláb 4,8 – 5,5 mm. Éves mennyiség: 6 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
26. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos, egyenes varrógép és varrógép tár
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Rész száma: 26
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
26. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos, egyenes varrógép és varrógép tár az alábbiak szerint:
1. tétel: Egyszerhasználatos, egyenes varrógép 2 sor 45-60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott
kapocsláb 4,5 – 4,8 mm. Éves mennyiség: 35 db.
2.tétel: Egyenes varrógép tár 2 sor 45-60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 4,5 – 4,8
mm. Éves mennyiség: 20 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
27. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos hajlított fejű vágó-varrógép és tár
Rész száma: 27

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
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A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1081 Budapest, Fiumei út 17.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
27. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos hajlított fejű vágó-varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos, 40 mm-es hajlított fejű vágó-varrógép, zárt kapocsmagasság 2 mm. Éves
mennyiség: 6 db
2. tétel: 40 mm-es hajlított fejű vágó-varrógéphez tár, zárt kapocsmagasság 2 mm. Éves mennyiség: 18 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
28. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos hajlított fejű vágó-varrógép és tár
Rész száma: 28

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
28. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos hajlított fejű vágó-varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos, 40 mm-es hajlított fejű vágó-varrógép, zárt kapocsmagasság 1,5 mm. Éves
mennyiség: 3 db
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2. tétel: 40 mm-es hajlított fejű vágó-varrógéphez tár, zárt kapocsmagasság 1,5 mm. Éves mennyiség: 6 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
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:
29. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
Rész száma: 29

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
29. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép 55 mm varratvonallal, a vágás vonal mindkét oldalon 3-3
sor kapocs, állítható zárt kapocsmagassággal. Éves mennyiség: 12 db
2. tétel:
Egyenes vágó varrógép tár 55 mm varratvonallal, a vágás vonal mindkét oldalon 3-3 sor kapocs, állítható zárt
kapocsmagassággal. Éves mennyiség: 35 db
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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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:
30. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes varrógép és tár
Rész száma: 30

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
30. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes varrógép 2 sor 60 mm-es varrathosszal,
vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,8 mm. Éves mennyiség: 19 db.
2. tétel: Egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre.
Nyitott kapocsláb 4,8 mm. Éves mennyiség: 4 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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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:
31. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes varrógép és tár
Rész száma: 31

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
31. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes varrógép 2 sor 60 mm-es varrathosszal,
normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 – 3,8 mm. Éves mennyiség: 21db.
2. tétel: Egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, normál szövetre.
Nyitott kapocsláb 3,5 – 3,8 mm. Éves mennyiség: 8 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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
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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:
32. rész: Egyszerhasználatos egyenes laporoszkópos varrógép és tár
Rész száma: 32

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
32. rész: Egyszerhasználatos egyenes laporoszkópos varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes laporoszkópos varrógép, artikulálható fejjel,
3 sor 60 mm-es varrathosszal. Nyitott kapocsláb 3,5 mm. Éves mennyiség: 3 db.
2. tétel: Egyenes laporoszkópos varrógép tár, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 mm. Éves mennyiség: 10
db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
33. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
Rész száma: 33

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
33. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép 55 mm varratvonallal,
zárt kapocsmagasság 1,5 mm.Éves mennyiség: 15 db.
2. tétel: Tár egyenes vágó varrógéphez 55 mm varratvonal, zárt kapocsmagasság 1,5 mmÉves mennyiség: 12
db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
34. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
Rész száma: 34

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
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33141121
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:
34. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép 75 mm varratvonallal,
zárt kapocsmagasság 1,5 mm.Éves mennyiség: 5 db.
2. tétel: Tár egyenes vágó varrógéphez 75 mm varratvonal, zárt kapocsmagasság 1,5 mm. Éves mennyiség: 12
db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
35. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
Rész száma: 35

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33141121

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:
35. rész: Sebészeti varrógépek: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép és tár
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes vágó varrógép 100 mm varratvonallal,
zárt kapocsmagasság 1,5 mm.Éves mennyiség: 5 db.
2. tétel: Tár egyenes vágó varrógéphez 100 mm varratvonal, zárt kapocsmagasság 1,5 mm. Éves mennyiség:
12 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésében, 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)-(2)
bekezdésében, 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 (EEKD) 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 esetbentovábbi
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 (1-8, 10-16. §) 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
szerintirészletes 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 szereplőezek 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
valószerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét
a321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződésteljesítéséhez 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
jelenfelhívásban előírtaknak.
Alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők: amennyiben az EEKD II. rész C. fejezete
tekintetében igen a válasz, akkor ajánlattevőnek minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön EEKDban kell megadnia az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat,
megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
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:
Valamennyi rész: Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható: Ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a KR II. Fejezetében (5.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)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 KR 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a KR IV. Fejezetében (19 §) foglaltaknak megfelelően
kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek.Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a KR 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.KR
IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
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Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a KR
VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. Az EEKD IV. részének alfa Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése című táblázatot töltsék ki az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
A KR 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja:
1.A KR. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, nyilatkozata – attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak – az alábbi tartalommal: számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12
hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba állítás előfordult-e.Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti.
2. A KR 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti három utolsó lezárt év 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 KR 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 a KR 19.§
(2) bekezdés alapján a közbeszerzés tárgya (1-16.rész sebészeti varróanyagok, 17-18.rész sérvhálók, 19. rész
csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 23. rész durapótlók, 24-35 rész varrógépek) szerinti nettó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a KR 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 KR 19.§ (3) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
Irányadó:Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdései,KR. 19. § (7) bekezdése.Az együttes megfelelés akként
értelmezhető,hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott
követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely pénzforgalmi
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
fizetési sorba állítás előfordult.
2. Ha ajánlattevő három utolsó lezárt (elfogadott) üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójának mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív volt.
Ha az ajánlattevő három utolsó 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 közbeszerzés tárgyából (1-16.rész sebészeti varróanyagok,
17-18.rész sérvhálók, 19. rész csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 23. rész durapótlók, 24-35.rész
varrógépek) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a jelen
felhívásban meghatározott
az 1. rész tekintetében 15 millió Forint,
a 2, 18, 27, 29, 31. rész tekintetében 2 millió Forint,
a 3, 11, 35. rész tekintetében 1,5 millió Forint,
a 4, 6, 12, 17, 24. rész tekintetében 350 ezer Forint,
a 7. rész tekintetében 150 ezer Forint,
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a 8, 26. rész tekintetében 3,5 millió Forint,
a 9, 22. rész tekintetében 5 millió Forint,
a 10. rész tekintetében 23 millió Forint,
az 5, 13, 20, 25, 32, 34. rész tekintetében 1,1 millió Forint,
a 14. rész tekintetében 200 ezer Forint,
a 15. rész tekintetében 150 ezer,
a 16, 28. rész tekintetében 1 millió Forint,
a 19, 21. rész tekintetében 110 ezer Forint,
a 23. rész tekintetében 7,5 millió Forint,
a 30, 33. rész tekintetében 1,8 millió Forint
összeget.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész:
Az ajánlattevő Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV.
Fejezetében (21, 22, 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az EEKD IV. részének alfa Az összes kiválasztási szempont általános jelzése című táblázatot töltsék ki az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) és i) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő –
részletes igazolás módja:
Valamennyi rész tekintetében:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése részenként legalább
az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés ill. befejezés év/hó); a nettó ellenszolgáltatás összege, a
szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefax
száma vagy e-mail címe,) a szállítás tárgya (1-16.rész sebészeti varróanyagok, 17-18.rész sérvhálók, 19. rész
csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 23. rész durapótlók, 24-35.rész varrógépek) valamint arra vonatkozó
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nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek.szerinti módon igazolva.
2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben
és a 16/2012 (II.16.) Korm rendelet 9. § (2) bekezdésében előírt a megajánlott árura vonatkozó gyártói
megfelelőségi nyilatkozat és CE megfelelőség értékelési tanúsítvány csatolása
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései. Az együttes megfelelés
akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott
követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36
hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább:
az 1. rész tekintetében 15 millió Forint,
a 2, 18, 27, 29, 31. rész tekintetében 2 millió Forint,
a 3, 11, 35. rész tekintetében 1,5 millió Forint,
a 4, 6, 12, 17, 24. rész tekintetében 350 ezer Forint,
a 7. rész tekintetében 150 ezer Forint,
a 8, 26. rész tekintetében 3,5 millió Forint,
a 9, 22. rész tekintetében 5 millió Forint,
a 10. rész tekintetében 23 millió Forint,
az 5, 13, 20, 25, 32, 34. rész tekintetében 1,1 millió Forint,
a 14. rész tekintetében 200 ezer Forint,
a 15. rész tekintetében 150 ezer,
a 16, 28. rész tekintetében 1 millió Forint,
a 19, 21. rész tekintetében 110 ezer Forint,
a 23. rész tekintteében 7,5 millió Forint,
a 30, 33. rész tekintetében 1,8 millió Forint,
nettó értékű, az 1-16 részek vonatkozásában sebészeti varróanyagok, a 17-18 részek vonatkozásában
sérvhálók, a 19. rész vonatkozásában csontviasz, a 20-21 részek vonatkozásában vérzéscsillapítók, a 23. rész
vonatkozásában durapótlók, a 24-35 rész vonatkozásában varrógépek szállítási tárgyú referenciával, továbbá
ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az áru tekintetében a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet és a 16/2012 (II.16.)
Korm rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű, vagy a
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek: Ptk 6:186§ (1) bek szerint.Késedelmi kötbér:eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő
minden nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses értékének 10 %-a, max az érintett áru nettó
teljes szerződéses ellenértéke.Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: hibás teljesítéssel érintett áru nettó
szerződéses értékének 15 %-a.Meghiúsulási kötbér (egyedi megrendelés):meghiúsulással érintett áru
nettó szerződéses értékének 15 %-a;szavatossági határidő leteltét követően.Hibás teljesítési kötbér min 3
alkalommal történő érvényesítése esetén Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja.Fizetési feltételek:igazolt
teljesítés ellenértékének kiegyenlítése 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§, Kbt.135. § (1),(5)-(6), Ptk. 6:130 (1)-
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(2) szerint havonta, HUF-ban. Ajánlatkérő előleget nem fizet.Kifizetés:2003. évi XCII. tv. 36/A. 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
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: 27/02/2017
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: 28/04/2017

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/02/2017
Helyi idő: 13:00
Hely:
Hely: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u.
8-20), „G” épület, Fsz., 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. § (1)-(2),(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2019. január.
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
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1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.Kbt. 71. § (6) bek. szerinti új gazdasági
szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
2.Kbt. 47. § (2) bek. irányadó a közbeszerzési eljárás során. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot
eredetiben szükséges benyújtani.
3.A 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) bekezdései 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 az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, az
ajánlattevőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az aláírási (cégjegyzési)
jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő az ajánlat benyújtásától
számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,amennyiben az a 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 arra az esetre,ha Ajánlatkérő fenntartója
vagy képviselője által Ajánlatkérőt is érintő központosított közbeszerzés valósul meg az eljárásban megadott
teljesítési határidő lejárta előtt.
9.Csatolnia kell az ajánlatban a teljesítésére vonatkozó tételes,beárazott árajánlatot a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban.A táblázatokat
átalakítani,a struktúrán változtatni nem szabad.A részenként, tételesen beárazott díjak nettó árának összege
adja az adott rész ajánlati árát.
10.A tű méretektől, és a sérvháló méretétől +/- 10 %-os eltérés megengedett. A mikrosebészeti varróanyagok tű
méretétől eltérés nem megengedett.
11.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termékek fényképes,magyar nyelvű prospektusát
(katalógusát),amelyből ki kell derülnie a közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki előírásoknak való
megfelelőségnek. A vonatkozó szövegrészeket a prospektusban (katalógusban) meg kell jelölni. A megajánlott
terméknél meg kell jelölni az adott rész és 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,a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, csak a legalacsonyabb ár. 16/2012 (II.16.) Korm
rend.6.§(3) bek. irányadó.
14.Az ajánlatban EEKD-t kell benyújtani,amelyben fel kell tüntetni azon alvállalkozókat amelyeknek a
kapacitására nem támaszkodik ajánlattevő.
15.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81.§ (4)-(5) és 69.§ (6) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
16.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.
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17.Ajánlatkérő nem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást,ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot.
18.A közbeszerzési eljárás során 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:
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
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:
19/01/2017

21/01/2017
S15
http://ted.europa.eu/TED

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

41 / 41

