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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1085

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

Név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

E-mail: kispal.daniel@semmelweis-univ.hu
Fax: +361 2109618

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

Kutatás célú prémium kategóriás cardiovascularis ultrahang vizsgáló berendezés beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika részére.
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
1 db kutatás célú prémium kategóriás cardiovascularis ultrahang vizsgáló berendezés beszerzése a Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika részére.
Mennyisége:
1 db kutatás célú prémium kategóriás cardiovascularis ultrahang vizsgáló berendezés

A megajánlott alapberendezés és tartozékai gyári újak

A berendezésnek alkalmasnak kell lennie korszerű kardiológiai ultrahang vizsgálatok végzésére

A berendezés
o rendelkezzen valós idejű „Live 3D” (4D) kardiológiai képalkotással, transthoracalis és transesophagealis (TEE)
mátrix vizsgálófejjel,
o rendelkezzen teljes HIS/RIS, DICOM hálózati kompatibilitással (Store, Query/Retrieve, Worklist),
o rendelkezzen nyers ultrahang adat kezeléssel és tegye lehetővé az elkészült vizsgálati képek utólagos
optimalizálását,
o rendelkezzen komplett kardiológiai 2D és 3D kvantifikációs programokkal: speckle tracking szoftverrel,
automatikus billentyű-kvantifikációs szoftverrel, strain imaging, strain rate imaging és szöveti szinkronizációs
szoftverrel;
o rendelkezzen min. 21” képátlójú LED vagy OLED felépítésű LCD monitorral,
o rendelkezzen

1 db gyári új, „Live 3D” (4D) képalkotásra alkalmas Phased Array mátrix TEE transducerrel, min. 3.07.0 MHz között, és

1 db gyári új, „Live 3D” (4D) képalkotásra alkalmas Phased Array mátrix kardiológiai transducerrel,

min. 1.5-4.0 MHz között, és
1 db gyári új, 2D képalkotásra alkalmas Phased Array kardiológiai transducerrel, min. 1.5-4.0 MHz
között;
rendelkezzen integrált, a készülékről kezelhető fekete-fehér videoprinterrel,
rendelkezzen állítható magasságú, oldalra elfordítható kezelőpulttal.


o
o

A berendezés részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
CPV kód: 33112200-0

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
NUTS-kód: HU101

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempont alapján bírálja el.
Szempont megnevezése

Súlyszám

1.) 1 db kutatás célú prémium kategóriás cardiovascularis ultrahang vizsgáló berendezés nettó
ajánlati ára (nettó Ft)

60

2.) Triplex üzemmód (2D + Color + CW)

10

3.) A 2D transthoracalis transducer látószöge (min. 90 fok, max. 120 fok)

15

4.) A 2D transthoracalis transducer mátrix kristályszerkezetű is

15

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott, vagy azzal egyenértékű
cardiovascularis ultrahang vizsgáló berendezés szállítása tárgyában legalább nettó 35.000.000,-Ft (azaz harmincöt millió forint) értékű,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló referenciával/referenciákkal;
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállaptíható, hogy a fent megadott
értékű eszköz(ök) szállítására az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az általa megajánlott áru nem rendelkezik érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal
egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, mely bizonyítja, hogy
a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

V. szakasz: Eljárás

V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

Az érdeklődését jelző gazdasági szereplő a következő adatokat köteles megadni az érdeklődés jelzésekor: eljárás tárgyát, cég
megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, és e-mail címét.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/09/12/)

__________________________________________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

súlyszám helyett fontosság is megadható

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

