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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374116-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Sebészeti varróanyagok
2018/S 164-374116

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon:  +36 52512700/72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000495242018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000495242018/reszletek

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-365/2018.: Sebészeti varróanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000495242018

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000495242018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000495242018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000495242018/reszletek
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33141125

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
1.Szájseb. varróanyag (va.)
2.Bőrgyógy. va.
3.Fül-orr-gégészeti va.
4.Gyermekgyógy. felszívódó sodrott és monofil va.
5.Gyermekgyógy. nem felszívódó sodrott és monofil va.
6.Idegseb. nem felszívódó monofil és sodrott va.
7.Idegseb. felszívódó monofil és sodrott va.
8.Spec. idegseb. va.
9. Ortopéd. va.
10.Ált. seb. felszívódó sodrott és monofil va.
11.Ált. nem felszívódó sodrott és monofil va.
12.Érseb. nem felszívódó monofil va.
13.Transzplantációs va.
14.Szemészeti va.
15.Szívseb. nem felszívódó sodrott multifil varróanyagok bevonattal, billentyű varratok
16.Szívseb. nem felszívódó egykomponensű monofil va.
17.Szívseb. felszívódó/nem felszívódó sodrott és monofil va.
18.Spec. szívseb. fogyóeszk.
19.Spec. szül. felszívódó monofil va.
20.Szül. felszívódó/nem felszívódó sodrott és monofil va.
21.Spec. urológiai felszívódó monofil va.
22.Urológiai felszívódó/nem felszívódó sodrott és monofil va.
23.Viasz
24.Antibak.bevonatot képző nem felszívódó bőrragasztó
25.Antibak. bevonattal rend va.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szájsebészeti varróanyagok
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
1. rész: Szájsebészeti varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 27 168 levél, 22 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— nem felszívódó monofil varróanyagok
— nem felszívódó sodrott multifil varróanyagok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Bőrgyógyászati varróanyagok
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
2. rész: Bőrgyógyászati varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 19536 levél, 26 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— felszívódó monofil varróanyagok
— nem felszívódó monofil varróanyagok
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A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák..

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fül-orr-gégészeti varróanyagok
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
3. rész: Fül-orr-gégészeti varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 5208 levél, 16 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— felszívódó monofil varróanyagok
— nem felszívódó monofil és multifil varróanyagok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyermekgyógy. felszívódó sodrott és monofil va.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
4. rész: Gyermekgyógyászati felszívódó sodrott és monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 4512 levél, 21 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— felszívódó monofil varróanyagok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyermekgyógy.nem felszívódó sodrott és monofil va.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141120
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
5. rész: Gyermekgyógyászati nem felszívódó sodrott és monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 2928 levél, 15 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— nem felszívódó monofil varróanyagok
— nem felszívódó sodrott varróanyagok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Idegseb. nem felszívódó monofil és sodrott va.
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
6. rész: Idegsebészeti nem felszívódó monofil és sodrott varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 6528 levél, 14 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok: nem felszívódó monofil és sodrott multifil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Idegseb. felszívódó monofil és sodrott va.
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
7. rész: Idegsebészeti felszívódó monofil és sodrott varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 15984 levél, 20 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok: felszívódó monofil és sodrott multifil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális idegsebészeti varróanyagok
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
8. rész: Speciális idegsebészeti varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 720 levél, 1 tételben.
Szállítandó varróanyag típus: felszívódó sodrott varróanyag
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ortopédiai varróanyagok
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
9. rész: Ortopédiai varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 18984 levél, 20 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— nem felszívódó varróanyagok
— felszívódó sodrott multifil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ált. seb. felszívódó sodrott és monofil va.
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
10. rész: Általános sebészeti felszívódó sodrott és monofil varróanyagok (Sebészet)
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 6840 levél, 11 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— általános sebészeti felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— általános sebészeti felszívódó monofil varróanyagok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Ált. seb. nem felszívódó sodrott és monofil va.
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
11. rész: Általános sebészeti nem felszívódó sodrott és monofil varróanyagok (Sebészet)
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 21336 levél, 17 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— általános sebészeti nem felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— általános sebészeti nem felszívódó monofil varróanyagok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Érsebészeti nem felszívódó monofil varróanyagok
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
12. rész: Érsebészeti nem felszívódó monofil varróanyagok (Sebészet)
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 5832 levél, 10 tételben.
Szállítandó varróanyag típus: érsebészeti nem felszívódó monofil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Transzplantációs varróanyagok
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
13. rész: Transzplantációs varróanyagok (Sebészet)
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 64896 levél, 16 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— transzplantációs sodrott multifil varróanyagok
— transzplantációs monofil varróanyagok.
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A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szemészeti varróanyagok
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
14. rész: Szemészeti varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 4344 levél, 22 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil varróanyagok
— nem felszívódó monofil varróanyagok
— nem felszívódó sodrott multifil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szívseb. nem felszívódó sodrott multifil va.bevon.
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
15. rész: Szívsebészeti nem felszívódó sodrott multifil varróanyagok bevonattal, billentyű varratok
(Szívsebészet)
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 2940 levél, 6 tételben.
Szállítandó varróanyag típus: nem felszívódó sodrott multifil varróanyagok bevonattal, billentyű varratok
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szívseb. nem felszívódó egykomponensű monofil va.
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
16. rész: Szívsebészeti nem felszívódó egykomponensű monofil varróanyagok (Szívsebészet)
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 10176 levél, 13 tételben.
Szállítandó varróanyag típus: nem felszívódó egykomponensű monofil varróanyag.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szívseb. felszív/nem felszív. sodrott/monofil va.
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt.22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
17. rész: Szívsebészeti felszívódó és nem felszívódó sodrott és monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 29208 levél, 14 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil és monofil varróanyagok
— nem felszívódó kiegészítő varratok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális szívsebészeti fogyóeszköz
Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
18. rész: Speciális szívsebészeti fogyóeszközök
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 22248 levél, 11 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó sodrott multifil és monofil varróanyagok
— nem felszívódó kiegészítő varratok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális szülészeti felszívódó monofil va.
Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141120
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
19. rész: Speciális szülészeti felszívódó monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 264 levél, 4 tételben.
Szállítandó varróanyag típus: felszívódó monofil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szül. felszívódó/nem felszívódó sodrott/monofil va
Rész száma: 20

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
20. rész: Szülészeti felszívódó és nem felszívódó sodrott és monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 44160 levél, 31 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó varróanyagok
— nem felszívódó varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális urológiai felszívódó monofil va.
Rész száma: 21

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
21. rész: Speciális urológiai felszívódó monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 2424 levél, 4 tételben.
Szállítandó varróanyag típus: felszívódó monofil varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Urológiai felszív/nem felszív. sodrott/monofil va.
Rész száma: 22

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141120

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
22. rész: Urológiai felszívódó és nem felszívódó sodrott és monofil varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 22560 levél, 29 tételben.
Szállítandó varróanyag típusok:
— felszívódó varróanyagok
— nem felszívódó varróanyagok.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Viasz
Rész száma: 23

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
23. rész: Viasz
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 2928 levél, 1 tételben.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Antibak.bevonatot képző nem felszívódó bőrragasztó
Rész száma: 24

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
24. rész: Antibakteriális bevonatot képző, nem felszívódó bőrragasztó
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 72 levél, 1 tételben.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Antibakteriális bevonattal rendelkező varróanyagok
Rész száma: 25

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141125

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-365/2018.: Adásvételi keretszerződés sebészeti varróanyagok tárgyában.
25. rész: Antibakteriális bevonattal rendelkező varróanyagok
Keretmennyiség (24 hónapra számolva): 28632 levél, 18 tételben.
A keretmennyiség 24 hónapos időtartamra vonatkozik és tájékoztató jellegű, az elmúlt évek fogyása alapján
került meghatározásra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

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) Kizáró okok valamennyi rész esetén:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
B) Kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD)
köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát,
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4)
bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére
is.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. §
(5) bek. megfelelően - elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitástbiztosító
szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lentiekben
meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
Valamennyi rész kapcsán:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását
megelőző 36 hónapban teljesített referenciák ismertetését. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kr. 21. § (1a) a)
pontjában foglaltakra.
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell - a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), kapcsolattartó neve, elérhetősége,
— szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év, hó, nap)
— szállítás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel)
— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Valamennyi rész kapcsán:
M.2.) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján csatolja a CE tanúsítványt, vagy
azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítványt, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozatot.
Valamennyi rész kapcsán:
M.3.) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. h) pontja alapján csatolja minden megajánlott
terméktétel esetén a szerződéskötést követően leszállításra kerülő termékkel mindenben megegyező 1 db
legkisebb steril egység (levél) termékmintát.
Amennyiben ugyanaz a termék több rész tekintetében is megajánlásra kerül, úgy a termékminta benyújtása
valamennyi rész kapcsán kötelező.
A termékminták csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő nevét, a specifikációban feltüntetett sorszámot,
megnevezést és termékkódot az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben ezen adatok hiányában
ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy a termékmintát melyik, az ajánlattal érintett
terméktételére tették, úgy az érintett termékmintát nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor!
A benyújtott mintapéldány az alábbi metodika mentén kerül megvizsgálásra: a műszaki követelmények
vizsgálata, amelyek a termék külső tulajdonságaira vonatkoznak szemrevételezéssel fog történni a műszaki
leírásban megadott és megajánlott műszaki paraméterek mentén.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek
az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
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venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére
is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 éven (36 hónapon)
belül szerződésszerűen teljesített, legalább az alábbi mennyiséget elérő referenciával:
1. rész:
20000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— nem felszívódó monofil varróanyag, és
— nem felszívódó sodrott multifil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
2. rész:
14000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— felszívódó monofil varróanyag, és
— nem felszívódó monofil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
3. rész:
3900 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— felszívódó monofil varróanyag, és
— nem felszívódó monofil és sodrott multifil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
4. rész:
3300 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— felszívódó monofil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
5. rész:
2100 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— nem felszívódó monofil varróanyag, és
— nem felszívódó sodrott varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
6. rész:
4800 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— nem felszívódó monofil varróanyag, és
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— nem felszívódó sodrott multifil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
7. rész:
11500 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó monofil varróanyag, és
— felszívódó sodrott multifil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
8. rész:
500 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely felszívódó sodrott multifil varróanyag szállítását is tartalmazza.
9. rész:
14000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— nem felszívódó monofil varróanyag, és
— felszívódó sodrott multifil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
10. rész:
5100 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— felszívódó monofil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
11. rész:
16000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— nem felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— nem felszívódó monofil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
12. rész:
4300 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely nem felszívódó monofil varróanyag szállítását is tartalmazza.
13. rész:
48000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— sodrott multifil varróanyag, és
— monofil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
14. rész:
3200 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil varróanyag, és
— nem felszívódó monofil varróanyag, és
— nem felszívódó sodrott multifil varróanyag
Szállítását is tartalmazza.
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15. rész:
2200 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely nem felszívódó bevonatos sodrott multifil varróanyag szállítását is tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi köbér: 1 %/nap, max. 30 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: 10 %, max. keretmennyiség
értékének 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: még le nem hívott keretmennyiség értékének 10 %-a. További részletek
a szerződéstervezeten.
Az egyedi megrendelések alapján benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek.
szerint a 1997. évi LXXXIII. 9/A. § a) pontja alapján 60 napos fiz. határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek.,
valamint a szerződésben foglaltak szerint történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF.
Jótállás időtartama: 24 hónap, valamennyi rész esetén.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/09/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/09/2018
Helyi idő: 13:00
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Hely:
EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020. II. negyedév

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az értékelés szempontja valamennyi rész esetén a legalacsonyabb ár, tekintettel a 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3)-re.
2. A felolvasólapon szereplő és értékelésre kerülő ajánlati ár az összehasonlítás alapjául szolgáló, kumulált
képzett árnak minősül.
3. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. az irányadó. Az ajánlat az EKR
rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújtható be. Ajánlattevőktől az EKR használata
az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
4. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdései vonatkozásában.
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT feltünteti a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumban rögzített
dokumentumokat.
8. AK a Kr. 30.§ (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3)
pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.)Kr. 28.§ (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
9. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. A Kbt. 71. §(6)bek. tekintetében, ha a
hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy AK korlátozás
nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Az ajánlathoz részenként szakmai ajánlat csatolandó, melynek részei: AT által beárazott ártáblázat,
termékkatalógus (magyar vagy angol nyelven), nyilatkozat a forgalmazási jogosultságról (ha ajánlattevő
nem gyártója valamely megajánlott terméknek), továbbá fényképet a megajánlott termékek dobozairól
jelmagyarázattal együtt. A szakmai ajánlat összeállítása tekintetében a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz
további részleteket.
11. Az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Műszaki leírásban
szereplő szakmai követelményeknek és alapvető elvárásoknak.
12. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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13. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
14. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap = 60 nap.
15. AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: 00707.
17. Ajánlatkérő részenként kizárólag csak egy gyártótól származó termékek szállítását fogadja el.
18. A termékek tekintetében a műszaki leírásban szereplő paraméterek tekintetében az esetleges eltérés
lehetőségét vagy annak tilalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
19. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak (egyenértékűség) valamennyi rész és
termék tekintetében irányadó.
20. Az egyes részek kapcsán konszignációs raktár üzemeltetése szükséges, melynek részleteit a
szerződéstervezet tartalmazza.
21. AK valamennyi rész kapcsán steril termékek szállítását kéri. A sterilitásának lejárati ideje nem lehet
kevesebb, mint a leszállítást követő 2 év.
22. AT-nek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Folytatás: VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
A III.1.3.) pont folytatása:
16. rész:
7600 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely nem felszívódó monofil varróanyag szállítását is tartalmazza.
17. rész:
21500 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely felszívódó és nem felszívódó sodrott multifil és monofil varróanyag szállítását is tartalmazza.
18. rész:
16000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó sodrott multifil és monofil varróanyag, és
— nem felszívódó varróanyag, és
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Szállítását is tartalmazza.
19. rész:
190 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely felszívódó monofil varróanyag szállítását is tartalmazza.
20. rész:
33000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó varróanyagok, és
— nem felszívódó varróanyagok
Szállítását is tartalmazza.
21. rész:
1800 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely felszívódó monofil varróanyag szállítását is tartalmazza.
22. rész:
16000 levél sebészeti varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített
referencia, amely
— felszívódó varróanyagok, és
— nem felszívódó varróanyagok
Szállítását is tartalmazza.
23. rész:
2100 levél viasz szállítására vonatkozó humán egészségügyi intézet részére teljesített referencia.
24. rész:
50 levél antibakteriális bevonatot képző, nem felszívódó bőrragasztó szállítására vonatkozó humán
egészségügyi intézet részére teljesített referencia.
25. rész:
21000 levél antibakteriális bevonattal rendelkező varróanyag szállítására vonatkozó humán egészségügyi
intézet részére teljesített referencia.
Humán egészségügyi intézet: Olyan intézet, amely emberek gyógyításával, gyógykezelésével foglalkozik.
A referencia előírás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel is. Amennyiben Ajánlattevő
több eljárási részre tesz ajánlatot, akkor a megpályázni kívánt részek közül a legnagyobb darabszámú
referencia előírásnak kell Ajánlattevőnek megfelelnie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenyég a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket
fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé
számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven belül került megkezdésre.
Valamennyi rész kapcsán:
M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozóan CE
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, mely bizonyítja,
hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.
M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan a
szerződéskötést követően leszállításra kerülő termékkel mindenben megegyező 1 db legkisebb steril egység
(levél) termékmintával, amelyek a műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelnek.
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VI.3.) pont folytatása:
23. Amennyiben jelen közbeszerzés tárgya központosított közbeszerzési rendszerbe bevonásra kerül a
szerződés időtartama alatt, AK jogosult a szerződéstől elállni vagy felmondani, a szerződéstervezetben foglaltak
szerint.
24. A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2018
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