Sterilizációs fogyóanyagok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:

2018/177

Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:

Árubeszerzés
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

Nyílt eljárás
2018.09.13.
15906/2018
33198000-4

Ajánlatkérő:

Pécsi Tudományegyetem

1

Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624
Pécs, Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen
szereplő PTE telephely;Pécsi Tudományegyetem
Központi Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy az
eseti megrendelésen szereplő PTE telephely;Pécsi
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PTE telephely;Pécsi Tudományegyetem Központi
Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy az eseti
megrendelésen szereplő PTE telephely;Pécsi
Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő
PTE telephely;Pécsi Tudományegyetem Központi
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Teljesítés helye:

Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy az eseti
megrendelésen szereplő PTE telephely;Pécsi
Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő
PTE telephely;Pécsi Tudományegyetem Központi
Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy az eseti
megrendelésen szereplő PTE telephely;Pécsi
Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő
PTE telephely;Pécsi Tudományegyetem Központi
Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy az eseti
megrendelésen szereplő PTE telephely;Pécsi
Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő
PTE telephely;Pécsi Tudományegyetem Központi
Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy az eseti
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Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

PTE telephely
2018.10.17.
Központi költségvetési szerv
Oktatás és egészségügy

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
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Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Biróné Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000568292018/reszletek (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:
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E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000568292018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (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 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: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
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Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás és egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sterilizációs fogyóanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000568292018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 15 részben.
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
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag-papír kombinációjú tekercsek (lapos,redős)
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Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
1. rész: Műanyag-papír kombinációjú tekercsek (lapos, redős) összesen 2 390 tekercs (46 100 000
cm).
Ajánlattevőnek a szerződéses időszakra díjmentesen (haszonkölcsön szerződés keretében)
biztosítania kell 1 db "Vseal.it típusú" vagy ezzel egyenértékű berendezést.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz
ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából
és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-3; EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2; EN ISO 11140-1
szabványoknak.
A tekercs 3 indikátorral rendelkezzen (gőz, etilénoxid, formaldehid)
Az átlátszó műanyag film miatt könnyen azonosítható a csomag tartalma.
Papír súlya: min. 60 gr/m2.
Papír (száraz) szakítószilárdsága keresztirányban pedig legalább 2,20 kN/m legyen.
Papír (nedves) szakítószilárdsága hosszirányban legalább 0,90 kN/m, keresztirányban pedig
legalább 0,45 kN/m legyen.
A papír (száraz) repedési szilárdsága legalább 230 kPa legyen.
A papír mindkét oldalának felszíni vízfelszívó képessége max. 20 g/m2, 60 sec behatási időt
alkalmazva.
Műanyag film: poliészter-polipropilén összetételű műanyag film, min. 50 µ vastag, a műanyag
rétegek közötti kötés nem válhat el és nem felhősödhet.
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A műanyag film szakadási tényezője legalább 20 N/15 mm szélesség legyen.
Folyamatindikátor felülete: min. 100 mm2, a folyamatindikátort úgy kell elhelyezni, hogy a
hegesztési folyamatot ne befolyásolhassa.
A hegesztési varrat teljes szélessége: legalább 6 mm, min. 3 sávos.
Hegesztési varrat (száraz) szilárdsága legalább 1,5 N/15 mm szélesség legyen sterilizálás előtt és
után is.
Hegesztési varrat (nedves) szilárdsága legalább 1,2 N/15 mm szélesség legyen sterilizálás előtt és
után is.
(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
x Minőségi kritérium – 1 Műanyag film rétegszáma (legkedvezőtlenebb 5 réteg, legkedvezőbb 9
réteg) 10
2 Papír (száraz) szakítószilárdsága hosszirányban (legkedvezőtlenebb 4,40 kN/m, legkedvezőbb
7,3 kN/m) 10
3 Papír (nedves) repedési szilárdsága, 10 min bemerítési idő után (legkedvezőtlenebb 35 kPa,
legkedvezőbb 70 kPa) 5
4 Papír víztaszító képessége (legkedvezőtlenebb 20 sec, legkedvezőbb 28 sec) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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
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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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
A részletes szerződéses feltételek a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében találhatók.
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag-papír kombinációjú zacskó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
2. rész: Műanyag-papír kombinációjú zacskó összesen 2 000 darab.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
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Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-5; EN ISO 11140-1; ISO 11607-1, ISO 11607-2 szabványoknak.
3 indikátorral rendelkezzen (gőz, etilénoxid, formaldehid)
Nem szövött, puha, többszörösen PET/PP- műanyag rétegelt anyag
Az átlátszó film miatt könnyen azonosítható a csomag tartalma.
Min. 60 g/m2, nem szövött csomagoló anyag, min. 53 g/m2 hegeszthető film
150-180 ˚C-on hegeszthető
Hegesztési varrat szélessége minimum 6 mm, 3 sávos, bordázott, hegesztési varrat erőssége min.
165 N/m
Műanyag film rétegszáma min. 5 réteg számú poliészter-polipropilén összetételű műanyag film min.
52 µ vastag,
A műanyag film szakadási tényezője min. 20 N/15 mm szélesség.
A zacskón szerepel a méretadat.
A nyitási irány a minden zacskón jelölve van.
(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
x Minőségi kritérium – 1 Műanyag film rétegszáma (legkedvezőtlenebb 5 réteg, legkedvezőbb 9
réteg) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
9

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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Vízlepergető speciális orvosi krepp papír csomagol
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
3. rész: Vízlepergető speciális orvosi krepp papír csomagolóanyag gőzsterilizáláshoz összesen 156
800 ív.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
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A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
A termék leszállítása során a címke másolatát szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott
termék nem egyesével csomagolt, ezért a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható,
ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-2; ISO 11607-1; ISO 11607-2 szabványoknak.
A csomagolás legyen kreppelve a nagyobb hajlékonyság érdekében.
Krepp-papír súlya: min. 58 gr/m2.
Krepp-papír (száraz) szakítószilárdsága keresztirányban pedig legalább 0,67 kN/m legyen.
Krepp-papír (nedves) szakítószilárdsága keresztirányban pedig legalább 0,27 kN/m legyen.
A legnagyobb egyenértékű pórusátmérő legfeljebb 35 µm legyen.
(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
x Minőségi kritérium – 1 Krepp-papír (száraz) szakítószilárdsága hosszirányban
(legkedvezőtlenebb 1,33 kN/m, legkedvezőbb 2,07 kN/m) 10
2 Krepp-papír (nedves) szakítószilárdsága hosszirányban (legkedvezőtlenebb 0,33 kN/m,
legkedvezőbb 0,9 kN/m) 10
3 Krepp-papír víztaszító képessége (legkedvezőtlenebb 20 sec, legkedvezőbb 26 sec) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
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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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Fliz, nem szövött csomagolóanyag
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
4. rész: Fliz, nem szövött csomagolóanyag összesen 68 000 ív.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
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A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-2; ISO 11607-1; ISO 11607-2 szabványoknak.
A sterilizálási csomagoláshoz való nemszőtt anyag préselve ragasztott szövedékként jellemezhető,
amely textil-, illetve nemtextil-szálakból - ásványi szálak kivételével - vagy ezzel egyenértékű
technológiával készült alapanyagból.
Nemszőtt csomagolás (száraz) szakítószilárdsága keresztirányban pedig legalább 0,65 kN/m legyen.
Nemszőtt csomagolás (nedves) szakítószilárdsága hosszirányban legalább 0,75 kN/m,
keresztirányban pedig legalább 0,50 kN/m legyen.
Nemszőtt csomagolás (száraz) repedési szilárdsága legalább 130 kPa legyen.
Nemszőtt csomagolás légáteresztő képessége: legalább 10 l / min / 100 cm2 legyen.
(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
x Minőségi kritérium – 1 Nemszőtt csomagolóanyag súlya (legkedvezőtlenebb 37 gr/m2,
legkedvezőbb 60 gr/m2) 10
2 Nemszőtt csomagolóanyag (száraz) szakítószilárdsága hosszirányban (legkedvezőtlenebb 1,00
kN/m, legkedvezőbb 2 kN/m) 5
3 Nemszőtt csomagolóanyag (nedves) repedési szilárdsága, 10 min bemerítési idő után
(legkedvezőtlenebb 90 kPa, legkedvezőbb 170 kPa) 10
4 Nemszőtt csomagolóanyag víztaszító képessége (legkedvezőtlenebb 20 sec, legkedvezőbb 26
sec) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Műszertálca kibélelésére abszorbens papír
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
5. rész: Műszertálca kibélelésére abszorbens papír összesen 98 000 ív.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
14

ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-2; ISO 11607-1; ISO 11607-2 szabványoknak.
Nedvszívó hatással rendelkezik, a kondenzvíz képződést akadályozza meg.
Papír (száraz) szakítószilárdsága hosszirányban legalább 40 N/15 mm, keresztirányban pedig
legalább 22 N/15 mm legyen.
Papír (nedves) szakítószilárdsága hosszirányban legalább 9 N/15 mm, keresztirányban pedig
legalább 4,5 N/15 mm legyen.
Nem szálasodik.
(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
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Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Indikátor ragasztó szalagok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
6. rész: Indikátor ragasztó szalagok összesen 3 420 darab (17 100 000 cm).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az ISO 11140-1 szabványnak.
Egyértelmű, éles színelváltozás, a színelváltozás jelzi a sterilizálás minőségét (gőz és hőlég).
Az indikátor ragasztó szalag sterilizálási folyamatot megelőző színe egyértelműen eltérő legyen a
sterilizálási eljárás utáni színtől (pl. halvány zöldről sötét barnára változzon)
Minimum 1 évig megőrzi a színelváltozást.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Tesztcsíkok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
7. rész: Tesztcsíkok összesen 502 doboz (125 500 darab).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az ISO 11140-1 szabványnak.
Nem toxikus, és nem irritáló, gyártástól számított két évig felhasználható.
Minimum 1 évig megőrzi a színelváltozást.
A sterilizálandó csomagok belsejébe helyezhető, jelzi a sterilizálás megtörténtét, a kémiai ágenssel
történő kontaminációt. Többparaméteres indikátor csík.
A gőz indikátorcsíkokon megfelelő hőmérséklet, idő és nedvesség esetén a éles színelváltozás
jelenik meg. Nem öntapadós.
Formaldehid-gáz indikátorcsíkokon megfelelő hőmérséklet, idő, nedvesség és gáztelítettség esetén
az éles színelváltozás jelenik meg. Nem öntapadós.
(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
19

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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Plazmasterilizátor, Sterrad tartozékok, fogyóanyag
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33140000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
8. rész: Plazmasterilizátor, Sterrad készülékhez kompatibilis tartozékok, fogyóanyagok összesen 4
doboz (20 darab [kazetta]).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Sterrad 100S készülékhez kompatibilis kazetta:
Zárt rendszerű, validált hidrogén peroxid kazetta. A kazetta felületén a rendszer elemeihez
illeszkedő indikátor található, amely az esetleges változásokat /pl. kazetta sérülés/ egyértelműen
jelzi. A kazetta 5 ciklus lefuttatására elegendő hatóanyagot tartalmaz.
Sterrad NX készülékhez kompatibilis kazetta:
Zárt rendszerű, validált hidrogén peroxid kazetta. A kazetta felületén a rendszer elemeihez
illeszkedő indikátor található, amely az esetleges változásokat /pl. kazetta sérülés/ egyértelműen
jelzi. A kazetta 5 ciklus lefuttatására elegendő hatóanyagot tartalmaz.
(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 –
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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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Tekercsek alacsony hőmérs. történő sterilizáláshoz
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33140000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
9. rész: Tekercsek alacsony hőmérsékleten történő sterilizálásához (hidrogén- peroxid, és plazma)
összesen 540 tekercs (5 400 000 cm).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-5; EN 868-9; ISO 11607-1; ISO 11607-2; ISO 11140-1
szabványoknak.
Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) csomagoló nyújtási szilárdsága legalább 6 kN/m.
Átlátszó film vastagság min. 50 μm, súlya min. 65 g/m2.
A kémiai indikátor a hegesztési varratok között, és ne a varratok alatt helyezkedjen el. A tekercsen
elhelyezkedő indikátor színváltozása igazoltan jelezze a sterilizáló ágenssel történő érintkezést, és
tegye lehetővé a különböző sterilizálási eljárások egyértelmű megkülönböztetését.
A hegesztési varrat teljes szélessége: legalább 6 mm, amely folyamatos és többsávos.
Sterilizálást követően 12 hónapig steril gátat képez a mikroorganizmusokkal szemben.
(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
x Minőségi kritérium – 1 Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) csomagoló súlya (legkedvezőtlenebb
64 gr/m2, legkedvezőbb 74 gr/m2) 10
2 Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) csomagoló szakító szilárdsága (legkedvezőtlenebb 2135 mN,
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legkedvezőbb 3425 mN) 10
3 Átlátszó film vastagság (legkedvezőtlenebb 50 μm, legkedvezőbb 62 μm) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
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II.2.1)
Elnevezés: Tekercsek alacsony hőmérs. történő sterilizáláshoz
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33140000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
10. rész: Tekercsek alacsony hőmérsékleten történő sterilizálásához (hidrogén- peroxid, és plazma)
-2 összesen 73 tekercs (730 000 cm).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az EN 868-5; EN 868-9; ISO 11607-1; ISO 11607-2; ISO 11140-1
szabványoknak.
Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) csomagoló nyújtási szilárdsága legalább 6 kN/m.
Átlátszó film vastagság min. 50 μm, súlya min. 65 g/m2.
A kémiai indikátor a hegesztési varratok között, és ne a varratok alatt helyezkedjen el. A tekercsen
elhelyezkedő indikátor színváltozása igazoltan jelezze a sterilizáló ágenssel történő érintkezést, és
tegye lehetővé a különböző sterilizálási eljárások egyértelmű megkülönböztetését.
A hegesztési varrat teljes szélessége: legalább 6 mm, amely folyamatos és többsávos.
Sterilizálást követően 12 hónapig steril gátat képez a mikroorganizmusokkal szemben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) csomagoló súlya (legkedvezőtlenebb
64 gr/m2, legkedvezőbb 74 gr/m2) 10
2 Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) csomagoló szakító szilárdsága (legkedvezőtlenebb 2135 mN,
legkedvezőbb 3425 mN) 10
3 Átlátszó film vastagsága (legkedvezőtlenebb 50 μm, legkedvezőbb 62 μm) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
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Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Plazmas indikátor
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
11. rész: Plazmas indikátor összesen 30 doboz (6000 darab) és 2 tekercs (10 000 cm).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az ISO 11140-1 szabványnak.
Plazma indikátor:
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Az indikátor igazoltan bizonyítsa a hidrogén-peroxiddal történő érintkezést, és az indikátor
színváltozása legyen más sterilizálási eljárásoktól egyértelműen megkülönböztethető.
Minimum 1 évig megőrzi a színelváltozást.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Nagy teherbírású előcsomagoló anyag
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
12. rész: Nagy teherbírású előcsomagoló anyag összesen 8 000 ív.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az az EN 868-2; ISO 11607-1; ISO 11607-2 szabványoknak.
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Három hálós szövésű és két polipropilén rétegből álló anyag. Felhasználható: nehéz, illetve sokat
mozgatott tálcák csomagolására, gőzzel, FO gázzal és hidrogén- peroxiddal, és plazmával történő
sterilizálás esetén.
Súlya: min. 55 g/m2. Szálirányú szakítószilárdság legalább 140 N, keresztszálirányú
szakítószilárdság legalább 106 N. Szálirányú kiszakítási szilárdság legalább 71 N, keresztszálirányú
kiszakítási szilárdság legalább 48 N. Légáteresztő képesség: 0,29 m3/m2/s
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Tesztlap és Bowie&Dick Tesztcsomag
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
13. rész: Tesztlap összesen 100 ív és Bowie&Dick Tesztcsomag összesen 6 000 csomag.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a
fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti
hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék minősége a szállítás során sem
változik. A tároló
csomagolások azonosító címkével legyenek ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a
termékek magyar
nyelvű megnevezését, tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét,
referencia számát, LOT számát. Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó
címke másolatát (mintát, tervét) az ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott
termék nem egyesével csomagolt, ezért a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható,
ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
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A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Tesztlap:
A megajánlott termék megfelel az ISO 11140-1, ISO 11140-3 szabványoknak.
Textíliával készített tesztcsomagokhoz. Jól illeszkedik az összehajtogatott textíliák közé. Nem
toxikus, és nem irritáló, gyártástól számított két évig felhasználható.
Minimum 1 évig megőrzi a színelváltozást.
Az indikátor lap a gyors és egyenletes gőzbehatást követően éles színelváltozás következik. Ha
bármiféle rendellenesség lép fel a ciklus során; nem-megfelelő levegő eltávolítás, levegő-szivárgás
vagy más nem-kondenzált gázok, - az indikátor lap elszíneződésében tisztán kivehető hiba-jel
észlelhető.
Bowie&Dick Tesztcsomag:
A megajánlott termék megfelel az ISO 1140-4 szabványnak. A gőzbehatolás a tesztcsomagba gyorsan
és egyenletesen történik, nem marad levegő és más nem-kondenzált gázok a kamrában. Ha
bármilyen rendellenesség lép fel a ciklus során, az indikátor lap elszíneződésében tisztán kivehető
hibajel észlelhető, melyet a gyártó az indikátor külső csomagolásán is feltüntet a hiba jól
azonosíthatósága érdekében.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy
alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti
igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
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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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: STERIS Amsco V-Pro maX H2O2 komp. fogyóanyagok
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33140000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
14. rész: STERIS Amsco V-Pro maX H2O2 sterilizáló berendezéshez kompatibilis fogyóanyagok
összesen 408 patron és 2472 darab (2 880 darab).
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
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leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
A Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét)
az ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt,
ezért a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
STERIS Amsco V-Pro maX H2O2 sterilizáló berendezéssel kompatibilis termékek megajánlása.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
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:
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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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
II.2.1)
Elnevezés: Feliratozható címke indikátorral
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33198000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs,
Kürt u. 4.) vagy az eseti megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében sterilizációs fogyóanyagok beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
15. rész: Műanyag-papír kombinációjú tekercsek (lapos, redős) összesen 2 390 tekercs (46 100 000
cm).
Ajánlattevőnek a szerződéses időszakra díjmentesen (haszonkölcsön szerződés keretében)
biztosítania kell a megajánlott feliratozható címke indikátorral kompatibilis 2 darab háromsoros
feliratozási lehetőséggel kézi címkéző gépet + az induló működéséhez szükséges tintapatront.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A
Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy
ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel
fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
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A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A termékek gyűjtő (szállító) és tároló csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a
terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék
minősége a szállítás során sem változik. A tároló csomagolások azonosító címkével legyenek
ellátva, melyek egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését,
tartalmát (képes vagy írott formában) tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát.
Az adott termék tekintetében a leszállítása során alkalmazandó címke másolatát (mintát, tervét) az
ajánlatban szintén csatolni szükséges, mivel a megajánlott termék nem egyesével csomagolt, ezért
a szerződés ideje alatt ez alapján azonosítható, ellenőrizhető a termék.
Egy részen belül csak azonos gyártótól származó termék elfogadható.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre,
mert a beszerzendő termékek konkrétan meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények
alapján, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
A megajánlott termék megfelel az ISO 11140-1 szabványnak.
Feliratozható címke indikátorral, dupla öntapadóval.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap időtartam
alatt a keretmennyiség nem merül
ki, a keretszerződés a keretmennyiség kimerüléség egy alkalommal, de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát
megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
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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:
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (kifizetés és elszámolás
pénzneme HUF), a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és az ÁFA tv.
irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
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 közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a
közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az
ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek
ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib)
alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles
elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában
foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti
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nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. és 11-16. § irányadóak. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők
bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az
ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1)
bek. a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül
megkezdett, három éven belül teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi fogyóanyagok
szállítása) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdése szerinti tartalommal [a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést
kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e] a 22. § (1) bekezdésében
előírt módon igazolva.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontjára tekintettel a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében valamennyi
megajánlott termék tekintetében annak gyártói termékleírását, katalógust (a termékleírásnak
tartalmaznia kell a gyártó/előállító megnevezésén, a termék megnevezésén túl valamennyi
olyan adatot, amelyből a termék az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok
mellékleteként átadott ártáblázatban meghatározott követelményeknek való megfelelősége
megállapítható). A termékleíráson, katalóguson fel kell tüntetni, hogy az melyik rész melyik
termékére vonatkozik.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött
formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.
§ (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot
is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α
pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül
megkezdett, három éven belül teljesített, összességében az 1. rész esetében legalább 34 575 000
cm, a 2. rész esetében legalább 1 500 db, a 3. rész esetében legalább 117 600 ív, a 4. rész
esetében legalább 51 000 ív, az 5. rész esetében legalább 73 500 ív, a 6. rész esetében legalább
12 825 000 cm, a 7. rész esetében legalább 94 125 db, a 8. rész esetében legalább 15 darab
(kazetta), a 9. rész esetében legalább 4 050 000 cm, a 10. rész esetében legalább 547 500 cm, a
11. rész esetében legalább 4 500 db és 7 500 cm, a 12. rész esetében legalább 6 000 ív, a 13. rész
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esetében legalább 75 ív és 4 500 csomag, a 14. rész esetében legalább 2 160 db, a 15. rész
esetében pedig legalább 34 575 000 cm orvosi fogyóanyagra vonatkozó szerződésszerűen
teljesített referenciával. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú,
vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses
mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok
teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített
szállítások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának
megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy
vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A. § megfelelően irányadó.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevőaz ajánlattétellel érintett rész tekintetében, ha a megajánlott
termék(ek) nem felel(nek) meg a az adott rész II.2.4) pontja szerinti követelményeknek.
Az M/1. és M/2. alpontok tekintetében is irányadó, hogy ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakat. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt
alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia
kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő
továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
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:
Valamennyi rész esetében irányadó: Eseti megrendelések alapján történik a teljesítés, mely havi
több szállítást is jelenthet. Az eseti megrendelést az Eladónak legfeljebb 2 munkanapon belül vissza
kell igazolnia. Az eseti megrendelést az Eladónak legfeljebb 5 munkanapon belül kell teljesítenie. Az
eseti megrendelésen a Vevő feltünteti a megvásárolni kívánt termékek fajta és mennyiség szerinti
megnevezését, darabszámát, a teljesítés helyét, az eseti megrendelés teljesítésének határidejét,
valamint az átvételre és a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy nevét és elérhetőségét. A
keretszerződésből a lehívást a sorrendben 1.helyezett Eladótól kísérli meg először a Vevő.
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Amennyiben az eseti megrendelést az 1.helyezett Eladó 2 munkanapon belül nem igazolja vissza a
kézhezvételt vagy írásban nyilatkozik, hogy az eseti megrendelés teljesítésére nem képes, úgy Vevő
a sorrendben 2. helyezett Eladónak küldi meg az eseti megrendelést. Ez a folyamat megfelelően
irányadó a 3. helyezettre.
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
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
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
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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: 2018/10/17 (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: 2018/12/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.
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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
1. Ajánlatkérő a műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2. Az ajánlat benyújtásának formai feltételeit a kd tartalmazzák. Az ajánlatot az I.3) pont szerinti
címre kell benyújtani elektronikus úton.
3. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal
is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges
nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a
közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai
szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a
szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult
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személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintáját.
4. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi
körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában
foglaltakra.
7. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a beárazott ártáblázatot (kereskedelmi és szakmai
ajánlat), valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező mintatermék táblázatban
megjelölt termékek vonatkozásában az ott megjelölt mennyiségben és mennyiségi egységben
termékmintát. A termékmintákat az ajánlattételi határidőig a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ONMERIT Tanácsadó Kft. székhelyére (1072 Budapest,
Rákóczi út 42. IV. emelet 416.) kell benyújtani azzal, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.
§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő külön bontási eljárást nem tart a termékminták
tekintetében, azok átvételét azonban dokumentálja. Ajánlatkérő a termékmintát megvizsgálja
(Ajánlatkérő a termékmintákat nem szolgáltatja vissza, azokat megőrzi), amelynek szempontjait
és módszereit a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza. Ajánlattevőnek a
minőségi értékelési szempont(ok)ra tett ajánlatát (termékjellemzőt) a gyártó által kiadott
dokumentummal kell alátámasztania. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy
az 1-7., 9-13. és 15. rész tekintetében benyújtandó termékminták a szakmai ajánlat részét
képezik, azok az ajánlattal egyidőben kötelezően benyújtandók, tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő minta szerinti vételre tekintettel kíván szerződést kötni. A vizsgálatot végző
személyek előtt a vizsgálat időpontjában nem lehet ismert, hogy épp mely ajánlattevő
mintapéldányát vizsgálják, a versenysemlegesség érdekében.
8. Ajánlattevőnek a gyártó által kiadott forgalmazási jogosultságát alátámasztó dokumentumot
ajánlatában csatolnia kell.
9. Az ajánlatban az ártáblázat kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket; a
helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű ajánlható meg, az egyenértékűséget az
ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell. Az egyenértékűséggel kapcsolatos elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
10. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el a megkötött szerződés
teljesítése során.
Folyt. VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@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 Kbt. 148. §
szerint.
14. Ajánlatkérő az 1., 2., 3., 4., 9. és 10. részek tekintetében a legjobb ár-érték arány, a többi rész
esetében a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlati ár esetében az
értékelési módszer fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében pedig a
legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint módszere. Adható pontszám: 0-100 pont. Az értékelési
módszereket részletesen a kd I. fejezete tartalmazza.
15. Késedelmi kötbér: alapja a Vevő által az érintett Megrendelés után fizetendő teljes nettó díj,
mértéke késedelemmel érintett naptári naponként kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 napi
tételnek megfelelő összeg. Hibás teljesítési kötbér: alapja az érintett Termék teljes nettó
vételára, mértéke a kötbéralap 20%-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a meghiúsulással érintett
Megrendelés után fizetendő teljes nettó díj 30%-a.
16. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
17. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei, különösen a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
19. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi
http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
20. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
43

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/07 (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
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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