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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02487
Postai cím: Köves utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina mb. gazdasági igazgató
Telefon: +36 12896265
E-mail: foigtitk@jahndelpest.hu
Fax: +36 12847591
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jahndelpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jahndelpest.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:

www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesekespalyazatok/kozbeszerzesifelhivasok/jelenlegifelhivasok/varrofona
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
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II.1.1)
Elnevezés: Varrófonal beszerzése 11 részben (összesen 39200 levél)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő varrófonalakat
a jelen eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumban lévő specifikáció szerint,
konszignációs raktár működtetésével.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
valamennyi részre
x legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 11
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 11
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Varrófonalak beszerzése 1. rész Felszívódó, glyconate alapanyagú, monofil varróanyag,
közepes felszívódású ( felszívódási idő 60-90 nap)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4

Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalakat az alábbiak szerint:
Felszívódó, glyconate alapanyagú, monofil varróanyag, közepes felszívódású ( felszívódási idő 60-90
nap)
- 1260 levél Glyconate (3/0)
-72 levél Glyconate (4/0)
Összesen: 1332 levél
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varrófonalak beszerzése 2. rész Felszívódó, polyglactin alapanyagú sodrott varróanyag,
polyglactin bevonattal, sebösszetartás 6-10 nap, gyors felszívódási idejű (max 42 nap)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalakat az alábbiak szerint:
2160 levél Polyglactin (0) 90 cm
360 levél Polyglactin (2/0) 90cm
360 levél Polyglactin (2/0) 90 cm
120 levél Polyglactin (0) 90cm
36 levél Polyglactin (3/0) 70 cm
288 levél Polyglycolic acid (színtelen) (3/0) 70cm
72 levél Polyglycolic acid (4/0) 45 cm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 3. rész Felszívódó, polyglycolic acid alapanyagú sodrott
varróanyag, glyconate bevonattal, tű nélküli,gyors felszívódási idejű (max 42 nap)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalakat az alábbiak szerint:1200 levél Polyglycolic acid (színtelen) (0,
250 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 4. rész Felszívódó, polyglycolic acid alapanyagú sodrott
varróanyag, glyconate bevonattal, közepes felszívódású ( felszívódási idő 60-90 nap)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33141125-2
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalakat az alábbiak szerint:
324 levél Polyglycolic acid (0/0, 70 cm)
1512 levél Polyglycolic acid (3/0, 70 cm)
1908 levél Polyglycolic acid (3/0, 70 cm)
3600 levél Polyglycolic acid (2/0, 70 cm)
1188 levél Polyglycolic acid (2/0, 90 cm)
2268 levél Polyglycolic acid (1, 70 cm)
3600 levél Polyglycolic acid (1, 90 cm)
720 levél Polyglycolic acid (2, 90 cm)
1260 levél Polyglycolic acid (2/0, 90 cm)
108 levél Polyglycolic acid (0, 250 cm)
48 levél Polyglycolic acid (1, 250 cm)
72 levél Polyglycolic acid (0, 70 cm)
216 levél Polyglycolic acid (2, 140 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 5. rész Felszívódó, polyglactin alapanyagú, sodrott varróanyag,
polyglactin bevonattal, sebösszetartás 28-35 nap, felszívódási idő 56-70 nap
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszign ációs
raktár működtetésével varrófonalakat az alábbiak szerint :1440 levél Polyglactin (2/0, 250 cm)
960 levél Polyglactin (3/0, 250 cm)
840 levél Polyglactin (1, 75 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 6. rész Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil
varróanyag, sebösszetartás 49-56 nap, felszívódási idő 182-238 nap
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalat az alábbiak szerint:
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1416 levél Polydioxanone (1, 150 cm loop)
360 levél Polydioxanone (3/0, 70 cm)
180 levél Polydioxanone (4/0, 70 cm)
72 levél Polydioxanone (6/0, 70 cm)
48 levél Polydioxanone (2/0, 70 cm)
48 levél Polydioxanone (2/0, 70 cm)
48 levél Polydioxanone (3/0, 70 cm)
36 levél Polydioxanone (4/0, 90 cm)
36 levél Polydioxanone (2/0, 70 cm)
360 levél Polydioxanone (3/0, 90 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 7. rész Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil
varróanyag, antibakteriális triclosan bevonattal. Sebösszetartás 49-56 nap, felszívódási idő 182-238
nap
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalat az alábbiak szerint:
72 levél Polydioxanone (5/0, 70 cm)
72 levél Polydioxanone (3/0, 70 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 8. rész Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott
varróanyag
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalat az alábbiak szerint:
180 levél Polyester (0, 6x45 cm)
180 levél Polyester (2/0, 6x45 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 9. rész Nem felszívódó, polypropylene alapanyagú, monofil
varróanyag
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33141125-2
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalat az alábbiak szerint:
60 levél Polypropylene (2/0, 75 cm)
120 levél Polypropylene (3/0, 90 cm)
180 levél Polypropylene (4/0, 90 cm)
180 levél Polypropylene (5/0, 90 cm)
360 levél Polypropylene (6/0, 75 cm)
360 levél Polypropylene (5/0, 75 cm)
168 levél Polypropylene (4/0, 90 cm)
72 levél Polypropylene (2/0, 90 cm)
72 levél Polypropylene (1, 100 cm)
180 levél Polypropylene (3/0, 90 cm)
180 levél Polypropylene (4/0, 90 cm)
180 levél Polypropylene (5/0, 90 cm)
180 levél Polypropylene (5/0, 75 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 10. rész Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil
varróanyag
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével.
108 levél Polyamid (4/0, 45 cm)
1548 levél Polyamid (2/0, 45 cm)
252 levél Polyamid (3/0, 75 cm)
3204 levél Polyamid (2/0, 75 cm)
396 levél Polyamid (3/0, 75 cm)
828 levél Polyamid (2/0, 75 cm)
72 levél Polyamid (4/0, 45 cm)
72 levél Polyamid (3/0, 45 cm)
72 levél Polyamid (4/0, 45 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok beszerzése 11. rész Speciális varróanyagok
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33141125-2

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204
Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő konszignációs
raktár működtetésével varrófonalat az alábbiak szerint:
180 levél Csomómentes, szintetikus, közepes felszívódási idejű (90-120 nap), monofil varróanyag.
Két irányban, körkörösen elhelyezkedő tűskéket tartalmaz. (3/0, 16x16 cm)
24 levél Felszívódó, közepes felszívódási idejű, polyglactin alapanyagú szalag (3 mm, 60 cm)
Nem felszívódó, polyester alapanyagú, polybutilate bevonatos, sodrott varróanyag:
72 levél Polyester (0, 75 cm)
Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott, bevonat nélküli varróanyag:
180 levél Polyester (2/0, 75 cm)
Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott, bevonatos, tű nélküli varróanyag:
324 levél Polyester (0, 5x75 cm)
Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott,nem bevonatos varróanyag tű nélkül:
456 levél Polyester (0, 250 cm)
Polietilénnel bevont polyfil acélfonal 2 db ovális polietilén lemezzel:
20 levél Polyfil acélfonal (1,3 mm, 90 cm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő feladata konszignációs raktár létesítése, az áru steril csomagolásban
leszállítása.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
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: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód minden rész
esetében irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § és 63.§ (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § és , 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, sem
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ és a 63.§
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ , valamint a
Kbt. 63.§ (1) bekezdésének hatálya alá . A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak,
igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenni. A Kbt. 63.§ (3)
bekezdésében és a Kbt. 74.§(1) bekezdésében és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 18.§ (1)
bekezdésében foglaltak irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód minden rész esetében:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlattevő
pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
2 évre - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét - vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy a számláin 30 napnál tovább sorban álló
nem volt. A Kbt. 65. §-ban foglaltak alapján a P.1. alkalmassági feltétel vonatkozásában
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. §-ban
foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, ha
P.1. a pénzintézeti nyilatkozatok alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 2 év időtartamában bármelyik számláján volt 30 napnál hosszabb ideig sorban álló
tétel.
Az igazolás módja:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlattevő,
valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, jelen
felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően
tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi
számláján/számláin jelen Felhívás feladásától visszafelé számított 2 év időtartamban 30 napnál
tovább sorban álló tétel volt e. Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
támasztott alkalmassági követelményeknek.
Az ESPD IV. rész alfa pontot ki kell tölteni. A vizsgált időszakra a már megszűnt számlák
tekintetében is nyilatkozni kell, a felhívásra igazolást csatolni.
Az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra köteles az alkalmasságot igazoló
dokumentumokat csatolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód minden részre vonatkozóan:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21.§ (1) a) pontja és a 21/A§
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített
legjelentősebb referenciáinak ismertetése a közbeszerzés tárgyára (varrófonal beszerzés)
vonatkozóan, minimálisan az alábbi tartalommal:
- teljesítés ideje (teljesítés kezdő időpontja, év, hónap, nap - teljesítés befejező időpontja év,
hónap, nap)),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- az árubeszerzés tárgya, mennysisége ,
- referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefon, cím, e-mail).
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- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§. (1) bekezdés a, és b.) pontja alapján kell a fentieket
igazolnia az ajánlattevőnek. A referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§. (1) bekezdés i) pontja szerint a megajánlott
termékre vonatkozó nyilatkozat és/vagy tanúsítvány benyújtása, mely szerint a termék megfelel
az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, , illetve a 93/42/EEK,
98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, valamint
igazolja, hogy az eszköz gyári új, és az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és
alkalmazása engedélyezett humán célra.
A termék az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és
a direktívák alapvető követelményei szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási célnak
megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. nem rendelkezik varrófonal értékesítése tárgyú, min. 1 db referencia-igazolással az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időtartam alatt az alábbiak szerint:
I. rész esetében: min. 800 levél
II. rész esetében: min. 240 levél
III. rész esetében: min. 800 levél
IV. rész esetében: min. 12.000 levél
V. rész esetében: min. 2.300 levél
VI. rész esetében: min. 1.700 levél
VII. rész esetében: min. 90 levél
VIII. rész esetében: min. 200 levél
IX. rész esetében: min. 1.500 levél
X. rész esetében: min. 4.700 levél
XI. rész esetében: min. 800 levél
M.2. a megajánlott termék nem felel meg a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, illetvew a
93/42/EEK, 98/79/EK irányelvekben foglaltaknak és ha az ajánlattevő nem tudja csatolni a
megajánlott termékekre vonatkozó tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot
egyszerű másolatban.
Igazolás módja:
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§.(4) bekezdésében
előírtak figyelembevételével bírálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
(közös ajánlattevők) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§. (5) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (5)-(6) bekezdése
előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat az ajánlatban be
kell nyújtani.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
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Az ESPD IV. rész alfa pontját ki kell tölteni (M.1., M.2.) vonatkozásában.
Az M.1. alkalmassági szempont esetében amennyiben egy ajánlattevő több részre is ajánlatot
tesz, ugyanaz a referencia több részhez is becsatolandó.
Az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra köteles az alkalmasságát igazoló
dokumentumokat csatolni.
Közös ajánlattevők esetében együttesen kell megfelelniük az alkalmassági
követelményeknek.Kbt. 65.§ (6) bek.-re figyelemmel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:Késedelmi kötbér,hibás teljesítési kötbér,meghiúsulási
kötbér, késedelmi kamat: Ptk 6:155§. Részleteket a szerződés tervezet tartalmazza, ami a
közbeszerzési dokumentum része.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A konszignációs raktárból történő felhasználás alapján havi összesítéssel történik az elszámolás
havi számlázási gyakorisággal. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítést az Ajánlatkérő gazdasági
igazgatója igazolja. A teljesítésigazolást követően kiállított számla ellenértékét az Ajánlatkérő
átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§ alapján, a számla
kézhezvételétől 60 napon belül,a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. foglaltak figyelembevételével. Az
elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. A kifizetésnél a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. is
alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1204 Budapest, Köves u. 1. fsz. 2.
Tanácsterem

24

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról: Kbt. 68.§. (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell
- a Kbt. 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozat eredeti példányát
- a Kbt. 69. § (11) bek. adott esetben
- felolvasólap a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint csatolandó cégszerűen aláírva
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
2. - a Kbt. 66.§ (4) bekezéds szerinti nyilatkozatot
- Közös ajánlattétel esetén meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását,
amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a
szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a
feladatok és azok részaránya tekintetében.
- aláírási címpéldány, vagy aláírás minta, adott esetben
2. Az ajánlatok elbírálása: az I-XI. rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja.
Az ajánlatok a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
3. Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmasság
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza
meg a P.1., M.1., M.2.szempontok esetében.
4. Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a KBt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
5. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése
érdekében.
6. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
7. Dr. Dóra Tímea felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, 5000 Szolnok, Damjanich u. 1.
lajstromszám: 00973
8. A Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltak irányadók.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint teljeskörűen lehetséges.
10. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintettel a folyamatba épített ellenőrzésre 60 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: hatosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére
vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: hatosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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