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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Endoszkópok
2018/S 001-000171

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakodáné Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700/73055
E-mail: jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670/73070
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Juratio Zrt.
Monostori út 34.
Budapest
1031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Király Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00435)
Telefon:  +36 12880707
E-mail: rkiraly@juratio.hu 
Fax:  +36 12880708
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu
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Juratio Zrt.
Monostori út 34.
Budapest
1031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Király Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00435)
Telefon:  +36 12880707
E-mail: rkiraly@juratio.hu 
Fax:  +36 12880708
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.juratio.hu

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

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

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

II.1.1) Elnevezés:
„DEK-498 Bérleti szerződés DE-KEK részére endoszkópos rendszer bérlete és teljes körű karbantartása
tárgyában”

II.1.2) Fő CPV-kód
33168100

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„DEK-498 Bérleti szerződés DE-KEK részére endoszkópos rendszer bérlete és teljes körű karbantartása
tárgyában”.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33168100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4031 Debrecen Bartók Béla út 2-26. Belgyógyászati Osztály

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Bérbeadó gasztroenterológiai laborjának endoszkópos készülékeit, annak fertőtlenítő készülékeit, a
működéshez szükséges összes segédanyagot valamint az endoszkópos vizsgálatokkal kapcsolatos

mailto:rkiraly@juratio.hu
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fogyóanyagokat kell bérleti konstrukcióban biztosítania. A szerződés keretén belül a Bérbeadónak a
mellékletben felsorolt eszközök bérbeadásán, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításán
felül teljes körű javítást, karbantartást is kell adnia a bérleti szerződés hatályba lépésétől számított 5 éves
időtartamra.
1. Nagytudású endoszkópos torony 2 db
2. Videó gasztroszkóp (standard) 4 db
3. Terápiás videó gasztroszkóp 1 db
4. Videó kolonoszkóp (standard) 4 db
5. Videó duodenoszkóp 2 db
6. Nagyfrekvenciás vágó APC-vel 1 db
7. Endoszkóp mosó/fertőtlenítő automata 6 db fertőtlenítő térrel
8. Endoszkópos fogyóeszközök (tartozékok):
Gasztroenterológia vizsgálatokhoz szükséges endoszkópos fogyóeszközök (tartozékok) teljes körű biztosítása,
a vizsgálatokhoz szükséges mennyiségeknek megfelelően.
Átlagos havi vizsgálati számok:
Gasztroszkópia: 500vizsgálat/hó.
Kolonoszkópia: 300 vizsgálat/hó.
Duodenoszkópia: 40 vizsgálat/hó.
Az endoszkópos fogyóeszközök (tartozékok) ezen tétel alatt feltüntetett mennyiségei tájékoztató adatok, +20 %
-ban eltérhetnek ettől.
A javítás teljes idejére csereeszközt kell biztosítani 2 munkanapot meghaladó üzemképtelenség esetén.
Részletes feltételeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagy tudású endoszkópos torony - Videó-processzor rész beállítható hullámhossz
száma (db) (előny a több) (minimum 1, maximum 10) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Terápiás video-gasztroszkóp - Külső átmérő (mm) (előny a kisebb) min. 10 mm, max.
12,6 mm, e felett érvénytelen az ajánlat / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Video-kolonoszkópok - video-kolonoszkóp Munkahossz(mm) (előny rövidebb)
minimum 1500 mm, maximum 1700 mm / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Endoszkóp mosó fertőtlenítő automata fertőtlenítési hőmérséklet (oC) (előny a kisebb)
maximum 40 oC, e felett érvénytelen / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 86

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
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
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II.2.14) További információk
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés magyar forintban.
Rész-számla kiállítására havonta van lehetőség.
A kifizetés átutalással - figyelemmel a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) és Ebtv. 9/A. § a) pontjában foglaltakra, Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseire - 60 napon belül tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő finanszírozott eü szolgáltató.
Kifizetések az Art. 36/A. §-ára figyelemmel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, továbbá (2) a) - b) pontjaiban felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll. A 62. § (1) b) és f) pont kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére
Ajánlatkérő nem zárja ki a gazdasági szereplőt, amennyiben a Közb. Hat. a 188. § (4) szerinti - vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Igazolási mód:
— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Alkr.) 8. § és 10. § továbbá 12- 16. § szerint kell
igazolnia.
A Közb. Hat. a 188. § (4) szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti
- jogerős határozatát - amely kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát
- a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles
benyújtani.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján nem szükséges igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az EU bármely
tagállamában működő, ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy
egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ
magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint
a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas
nyilvántartásnak.
A kizáró okok fenn nem állását az Alkr. 1. § (1) értelmében az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizár okok hatálya
alá. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1)
szerinti nyilatkozatot.
Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fent megjelölt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ha nem releváns akkor is.
A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
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Nyilatkozat szükséges arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha nem jegyzik, akkor a Pmtv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3.§r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Nyilatkozat szükséges arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely),
továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontjában hivatkozott
kizáró feltétel nem áll fenn;
Az ajánlati felhívás közzétételét követő keltű igazolások és nyilatkozatok szükségesek. Irányadó a Hatóság
vonatkozó útmutatója is.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül előírásra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Az Alkr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban
csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat évben megkezdett és három
év során teljesített legjelentősebb a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú termék(ek) szállításainak
ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— referenciát adó személy nevét, telefonszámát,
— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, nap szerint),
— a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés részenként),
— a nettó ellenszolgáltatás összegét,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az Alkr. 21/A. §-a is irányadó.
Az Alkr. 22. § (1) a), b) alapján kell a szállítások ismertetését igazolni.
A minősített ajánlattevők a Kbt. 24. § (1) bekezdése szerint járhatnak el.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr.
2-7. §-ában foglaltak.
M/2. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban
csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását.
M/3. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) csatolnia kell
a megajánlott termék tekintetében annak gyártói termékleírását vagy- külföldi gyártó esetén - azzal egyező,
a forgalmazó által készített vagy fordított termékleírást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek
hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni
kell. Ajánlatkérő termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU
illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentum.
A termékleírásoknak olyan részletezettséggel - lehetőleg ugyanazzal a megfogalmazással - kell tartalmaznia
a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a
dokumentációban található műszaki leírásban előírt valamennyi tulajdonság megléte. Amennyiben Ajánlatkérő
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úgy ítéli meg, hogy a termékleírásban szereplő tulajdonságok alapján egyértelműen nem állapítható meg
valamennyi, a dokumentációban található műszaki leírásban előírt valamennyi tulajdonság megléte, úgy
hiánypótlási felhívásban kérheti termékleírás kiegészítés benyújtását, amely a fentiek szerinti gyártótól, vagy
forgalmazótól származik.
M/4. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban csatolnia
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely
tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
a meghatározott leírásoknak, szabványoknak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozórészletes adatokat nem köteles megadni.
Tehát az ESPD dokumentumban elegendő az „α” pont kitöltése. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem tud bemutatni az Ajánlati Felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző hat évben megkezdett három évben teljesített referenciát, amelynek tárgya
egy, vagy több szerződés keretében endoszkópos rendszer (rendszerek) bérbeadása volt legalább 2 éves
szerződés keretében és amelynek értéke elérte évente legalább a nettó 40 000 000- HUF-ot..A teljesítéshez
nincs olyan mennyiségi meghatározás, amely az arányosság megítélésére alkalmazható. A bérleti konstrukciók
más és más tartalommal működnek, az orvosi műszerek, berendezések mennyisége, az elvégzett vizsgálatok
és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési költségek, felhasznált fogyóanyagok a bérbeadótól függetlenül
alakulnak és bár megközelítőleg azonos súlyú költségelemet jelentenek, ugyanakkor ezen paraméterek lehető
legkülönfélébb arányban jelentkezhetnek, így nem emelhető ki egy olyan paraméter sem, amely biztosan
azonos volumenű és súlyú, így adott esetben ennek egyik referencia meg tud felelni, míg másik esetlegesen
nem, így a verseny biztosításának alapelve komoly sérelmet szenvedne.
Bérleti díj az egyetlen, amely összemérhető mennyiséget tud biztosítani.
Több szerződésből is bemutatható a referencia, azonban az egyes szerződéseknek minimum 2 éves
időtartamúaknak kell lenniük.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti
rendszerben akkreditált MSZ EN ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, illetőleg a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatásával.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a megajánlott termék a termékleírás alapján nem felel
meg a dokumentációban is meghatározott alábbi minimum szakmai követelményeknek.
Nagy tudású endoszkópos torony,
Amely áll 1-1 egységből az alábbiak szerint.
— Központi egység: fényforrás, videó-processzor.
Mind a fényforrás, mind a videó-processzor biztosítsa az ajánlatban szereplő összes videó-endoszkóp
csatlakoztathatóságát, szabályszerű működését.
— Fényforrás rész:
Automatikus égőváltás.
Manuális/ automata fényszabályozás.
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Min.300 W-os xenon izzó.
Beépített tartalék izzó.
— Videó-processzor rész.
Színes CCD chipes rendszer.
Páciens adatbeviteli lehetőség min. 20 fő.
Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer.
A fény hullámhosszának módosításával, szűrésével (NBI,FICE, Iscan).
Min 4 kimeneti videó csatlakozó.
(RGB, Y/C, BNC).
Digitális kimenet (pl. DVI).
HD képalkotás.
Direkt DICOM csatlakoztathatóság a kórházi rendszerhez.
Endoszkóp mosó fertőtlenítő automata.
Összkapac: egymástól 4 független fertőtlenítő tér.
Max 35 perces ciklusidő.
Beépített szivárgás-teszterrel.
Max. 40 ۨC-os fertőtlenítési hőmérséklettel.
Alacsonyabb előnyt jelent.
Működjön aldehydmentes perecetsavas fertőtlenítőszerrel.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a megajánlott termék a rá vonatkozó CE megfelelőség
értékelési tanúsítvány illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozat alapján nem felel meg a 4/2009. (III.17.)
EüM rendelet illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott
alapkövetelményeknek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
amelynek(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
egységes európai közbeszerzésidokumentumotisbekell nyújtani.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Bérbeadónak felróható késedelmes teljesítés esetén Bérlő napi késedelmi kötbért számíthat fel, a havi bérleti
díj 5 %-ának mértéke szerint a kötbérmaximum 10 napra eső kötbérösszeg.. Amennyiben a Bérbeadó hibájából
a fenti üzembiztonsági feltételek egy adott naptári évben nem teljesülnek, a Bérlőt az szerződéstervezetben
meghatározott garantált mértéken túl kieső minden további kiesett 1 % üzem időért a teljes nettó bekerülés 2
%-a mértékű kötbér illeti meg. Az üzembiztonsági küszöb meghaladása utólag már nem javítható, így csak a
kötbér merül fel jogkövetkezményként, a kijavítás, kicserélés nem.
Bekerülés alatt a felek a teljes nettó bérleti díjat értik.
A szerződés megszüntetése 10 napot meghaladó késedelemesetén a teljesítés megkezdése előtt elállás,
egyebekben felmondás joga illeti meg Bérlőt.
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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: 02/02/2018
Helyi idő: 10:00

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: 02/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
Juratio Zrt. 1031 Budapest, Monostori út 34. Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
Az ajánlathoz csatolni kell különösen:
Az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;
Változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztető iratát - ha nincs ilyen eljárás nemleges nyilatkozat
csatolandó.
A Kbt. 66. § (6) a) - b) szerinti nyilatkozatot.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb a M/1-M/4. pontok.
Az ajánlati kötöttségként megjelölt 2 hónap időtartam alatt 60 nap értendő.
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását ajánlattevők számára.
Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében
újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor a Kbt. 71. § (6) bekezdéséhez kapcsolódóan.
Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papír példányban 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem
módosítható -pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A két
példány eltérése esetén a papír alapú példány az irányadó.
A Kbt 66. § 2 bekezdés szerinti eredeti nyilatkozat csatolandó minden más irat egyszerű másolatban csatolható.
Nem magyar nyelvű dokumentum esetén ajánlattevő felelős magyar fordítás csatolandó.
A Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozat is csatolandó.
A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, míg a referenciák tekintetében
a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül dokumentum mögé kell csatolni.
A dokumentáció I.6. pontjában foglaltak szerint több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
Ajánlattevőknek EEKD-t kell benyújtaniuk.
Az eljárásban az irányadó jog a magyar jog, irányadó idő GMT +1 óra Budapesti idő.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió
bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns
igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a
hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás
benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-
Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű gépek, eszközök, berendezések ajánlhatók meg,
melyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított. Ezen feltételek teljesítéséről
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.Folyt. M/3 paraméter.
Endoszkópos kocsi.
Flexibilis endoszkóp tartókarral.
Minimum 3 tároló polcos + 1 klaviatúra.
Tároló.
4 irányban fordítható LCD monitortartó
2 kereke rögzíthető
2 db LCD Monitor/ torony
Medikai kivitel.
Min. 21”-os képátló.
HD minőség.
Nagynyomású öblítő pumpa.
Szabályozható az áramlás mértéke.
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Csatlakozó szettel az ajánlott endoszkópokhoz.
Lábpedállal.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 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:
Kbt. 148. § szerint.
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított mivel egy több eszközből álló rendszer és a csak vele
együtt működtethető, annak működéséhez szükséges perifériák kerülnek bérbeadás útján beszerzésre,
amely egy önálló, megbízhatóan működő, folyamatosan rendelkezésre álló diagnosztikai és terápiás egység
biztosítását jelenti, amelyek működése egymással összefügg, A bérleti szerződés több részre bontása esetén
különböző nyertes ajánlattevők esetleges belépése alapján az egységes rendszer kialakítása nem lenne
megoldható, a működésképtelenség esetén az egyik bérbeadó a másik bérbeadó felelősségét hangsúlyozná.
Ezt kiküszöbölendő egy személynél kell összpontosulnia a kötelezettségeknek és a felelősségnek. A bírálati
részszempontoknál az adható pontszám: 1-10. A bírálat módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás,
a műszaki szempontok esetében egyenes vagy fordított arányosítás. Video-gasztroszkópok (standard).
— standard gasztroszkóp.
Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve.
Munkahossz: 1030 mm-1100 mm között.
Külső átmérő (mm): max. 9,2 mm.
Munkacsatornák átmérő: min 2,8 mm.

Hajlíthatóság fel/le: min. 210o/90o.

Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100o/100o.
Az endoszkópnak csatlakoztathatónak kell lennie a meglévő FUJIFILM EPX-2500 típusú processzor
fényforrással.
Terápiás video-gasztroszkóp.
Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve.
Munkahossz: 1030 mm-1100 mm között.
Külső átmérő (mm):min. 10 mm, max. 12,6 mm.
Kisebb átmérő előnyt jelent.
Munkacsatornák átmérő: min 3,7/2,8 mm.

Hajlíthatóság fel/le: min. 210o/90o.

Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100o/100o.
Az endoszkópnak csatlakoztathatónak kell lennie a meglévő FUJIFILM EPX-2500 típusú processzor
fényforrással.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Előírt paraméterek.
Video-kolonoszkópok.
— video-kolonoszkóp.
Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve.
Munkahossz: 1500-1700 mm között.
Rövidebb előnyt jelent.
Külső átmérő (mm): max. 13,0 mm.
Munkacsatorna átmérő: min 3,7 mm.

Hajlíthatóság fel/le: min. 180o/180o.

Hajlíthatóság jobb/bal: min. 160o/160o.
Az endoszkópnak csatlakoztathatónak kell lennie az 1. tételként megajánlott nagytudású endoszkópos
toronnyal.
Alkalmas legyen az 1. tételként megajánlott nagytudású toronnyal erezettség vizsgálatra.
Video-duodenoszkópok.
— Terápiás video-duodenoszkóp.
Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve.
Munkahossz: min. 1200 mm.
Külső átmérő (mm): max 12,0 mm.
Munkacsatorna átmérő: min 4,2 mm.

Hajlíthatóság fel/le: min. 120o/90o.

Hajlíthatóság jobb/bal: min. 110o/90o.
Levehető disztál vég.
Külön tisztítható(átkefélhető) víz-levegő csatorna.
Az endoszkópnak csatlakoztathatónak kell lennie az 1. tételként megajánlott nagytudású endoszkópos
toronnyal.
Nagyfrekvenciás vágókészülék:
Érintőkijelzős vezérlés.
Integrált, vagy moduláris argon modul megléte.
Vágóteljesítmény.
Endoszkópokhoz való alkalmazhatóság.
Argonpalack töltöttségi szint kijelzése a képernyőn, a nyomásmérő szenzorral ellátott nyomáscsökkentőn
keresztül.
Funkciók:
Monopoláris vágás,
Monopoláris koagulálás,
Argon plazmás koaguláció (APC).
A monopoláris vágás üzemmódjainak száma.
ESD, EMR beavatkozásokra is alkalmas.
A monopoláris koagulálás üzemmódjainak száma.
„Endocut” / Pulzus üzemű vágás, (ekkor a vágás és a koagulálás felváltva történik).
Pulzáló APC üzemmód megléte.
Bipoláris koaguláció lehetősége.
Többször és egyszerhasználatos (biztonsági) neutrális elektróda alkalmazhatósága.
Tartozékok készülékhez:
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1 db EH neutrális elektróda kábel
50 db EH osztott biztonsági elektróda
1 db Lábpedál, fenti funkciók aktiválásához.
1 db monopoláris endoszkóp kábel
1 db Állvány, argonpalack tartóval
1 db 5 literes argon palack töltve
1 db nyomáscsökkentő nyomásmérő szenzorral
1 db Argonos törzskábel
1 db Többször használatos flexibilis argon szonda 2,3 mm; 2,2 m
1 db többször használatos neutrális elektróda
1 db kábel többszörhasználatos neutrális elektródához

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2017
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