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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518106-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Különböző gyógyszerek
2017/S 247-518106

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: https://kancellaria.unideb.hu/node/115
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Debreceni Egyetem
AK01719
Kassai út 26. Kancellária I. Épület II/16. (Tetőtér)
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp-Fazekas Anita
Telefon:  +36 52512700-73066
E-mail: fazekas.anita@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 5225867073070
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debreceni Egyetem
AK01719
Kassai út 26. Kancellária I. Épület II/16. (Tetőtér)
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp-Fazekas Anita
Telefon:  +36 52512700-73066
E-mail: fazekas.anita@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 5225867073070
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.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-516 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem részére gyógyszerek beszerzésére
Hivatkozási szám: DEK-516

II.1.2) Fő CPV-kód
33690000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-516 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem részére gyógyszerek beszerzésére mindösszesen 113
részben.

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:
Metoclopramid
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321

mailto:fazekas.anita@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő tabl 10 mg 50x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség 2 450 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Metoclopramid
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő inj 5 mg/ml 10x2ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség 11 590 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
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Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Enoxaparin
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB05 ATC jelű enoxaparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 10000 NE/1,0 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség 350 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
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Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Enoxaparin
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB05 ATC jelű enoxaparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 2000 NE/0,2 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 600 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Enoxaparin
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB05 ATC jelű enoxaparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 8000 NE/0,8 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 620 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Enoxaparin
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB05 ATC jelű enoxaparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 6000 NE/0,6 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 9 700 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
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elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Enoxaparin
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB05 ATC jelű enoxaparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 4000 NE/0,4 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
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Mennyiség 19 070 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Enoxaparin
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
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Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB05 ATC jelű enoxaparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 30000 NE/3,0 ml 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 22 710 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nadroparin
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Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB06 ATC jelű nadroparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 9500 NE/1,0 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 20 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
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Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nadroparin
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB06 ATC jelű nadroparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 7600 NE/0,8 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 250 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nadroparin
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB06 ATC jelű nadroparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 47500 NE/5 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 870 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nadroparin
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB06 ATC jelű nadroparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 5700 NE/0,6 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 710 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nadroparin
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB06 ATC jelű nadroparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 2850 NE/0,3 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 440 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
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dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nadroparin
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB06 ATC jelű nadroparin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 3800 NE/0,4 ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 6 990 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
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gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Human fibrinogen, aprotinin
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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B02BC ATC jelű human fibrinogen, aprotinin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő por és oldószer szövetragasztóhoz 1x4ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 30 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Human fibrinogen, aprotinin
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BC ATC jelű human fibrinogen, aprotinin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő por és oldószer szövetragasztóhoz 1x2ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 430 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Human fibrinogen, human trombin
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BC30 ATC jelű human fibrinogen, human trombin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő szövetragasztó mátrix 4,8 cm x 4,8 cm 2x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 230 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
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Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Human fibrinogen, human trombin
Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BC30 ATC jelű human fibrinogen, human trombin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő szövetragasztó mátrix 9,5 cm x 4,8 cm 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 270 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
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Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Human fibrinogen, human trombin
Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BC30 ATC jelű human fibrinogen, human trombin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő szövetragasztó mátrix 3,0 cm x 2,5 cm 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 070 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
IX, II, VII, X koagulációs faktorok
Rész száma: 20

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BD01 ATC jelű IX, II, VII, X koagulációs faktorok hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő por és oldószer old. inj. 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 640 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Eptacog alfa (activated)
Rész száma: 21

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BD08 ATC jelű eptacog alfa (activated) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő por inj-hoz 1 mg (50 KNE) 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
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a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Eptacog alfa (activated)
Rész száma: 22

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BD08 ATC jelű eptacog alfa (activated) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő por inj-hoz 5 mg (250 KNE) 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 10 darab.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Eptacog alfa (activated)
Rész száma: 23

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.).
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BD08 ATC jelű eptacog alfa (activated) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő por inj-hoz 2 mg (100 KNE) 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 40 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Albumin, human immunglobulin
Rész száma: 24

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA02 ATC jelű albumin, human immunglobulin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő inf 1x50ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 450 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Albumin, human immunglobulin
Rész száma: 25

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA02 ATC jelű albumin, human immunglobulin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő inf 1x250ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 870 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
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Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak (≥900 mOsm/l)
Rész száma: 26

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA01 ATC jelű aminosavak (≥900 mOsm/l) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő infúzió 10 % 10x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 190 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
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Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak (≤900 mOsm/l)
Rész száma: 27

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA01 ATC jelű aminosavak (≤900 mOsm/l) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő infúzió 8 % 10x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 190 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak (≤900 mOsm/l)
Rész száma: 28

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA01 ATC jelű aminosavak (≤900 mOsm/l) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő infúzió 5 % 10x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 190 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak (≥900 mOsm/l)+malát+acetát
Rész száma: 29

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA01 ATC jelű aminosavak (≥900 mOsm/l)+malát+acetát hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő infúzió 10x500ml üvegben.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 230 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
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ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak (≤900 mOsm/l)
Rész száma: 30

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA01 ATC jelű aminosavak (≤900 mOsm/l) hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő infúzió 10 %10x100ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 450 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
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gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz monohidrát
Rész száma: 31

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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B05BA03 ATC jelű glükóz monohidrát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infúzió 40 % 10x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 140 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz monohidrát
Rész száma: 32

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA03 ATC jelű glükóz monohidrát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infúzió 20 % 1X100ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 650 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Fruktóz
Rész száma: 33

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA03 ATC jelű fruktóz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő infúzió 50 MG/ML 1x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 960 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
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Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz monohidrát
Rész száma: 34

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA03 ATC jelű glükóz monohidrát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infúzió 5 % 1x100ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 060 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.
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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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz monohidrát
Rész száma: 35

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA03 ATC jelű glükóz monohidrát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infúzió 5 % 10x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 940 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz monohidrát
Rész száma: 36

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA03 ATC jelű glükóz monohidrát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infuzió 5 % 1x100 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 110 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz monohidrát
Rész száma: 37

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA03 ATC jelű glükóz monohidrát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infúzió 40 % 1X100ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 8 430 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 38

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x1904 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
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megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok
Rész száma: 39

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x1440ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
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Mennyiség: 20 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok
Rész száma: 40

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x1920ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 30 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak,elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 41
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak,elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x1477ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 30 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
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Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, zsírok, glükóz
Rész száma: 42

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, zsírok, glükóz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x2000ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 50 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 43

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 6x493ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 90 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 44

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x1448ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 180 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, zsírok, glükóz
Rész száma: 45

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, zsírok, glükóz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x2000ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 200 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 46

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x1970ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 210 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
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a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 47

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x2053ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 240 darab.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz
Rész száma: 48

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.).
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő ifúzió 5x2000ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 360 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok
Rész száma: 49

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BA10 ATC jelű aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő ifúzió 4x986ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 390 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ringer-laktát
Rész száma: 50

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű ringer-laktáthatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő infúzió 20x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 80 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ringer
Rész száma: 51

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű ringer hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő infúzió 10x1000ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 530 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ringer
Rész száma: 52

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű ringer hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő infúzió 20x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 380 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ringer-laktát
Rész száma: 53

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű ringer-laktát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő infúzió 20x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 040 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ringer-laktát
Rész száma: 54

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű ringer-laktát hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő infúzió 10x1000ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 600 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
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megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Elektrolitok acetáttal
Rész száma: 55

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű elektrolitok acetáttal hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő infúzió 10x500ml ldpe palackban.
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A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 19 530 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz-monohidrát(10 %)+elektrolitok
Rész száma: 56

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű glükóz-monohidrát(10 %)+elektrolitok hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő infúzió 1x500ml üvegpalackban.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 030 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Glükóz-mh. (5 %)+elektrolitok laktáttal
Rész száma: 57

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű glükóz-mh. (5 %)+elektrolitok laktáttal hatóanyagú, melynek hatáserőssége,
gyógyszerformája, kiszerelési egysége a következő infúzió 10x500ml ldpe palackban.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 270 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
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Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Glükóz-mh. (5 %)+elektrolitok
Rész száma: 58

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű glükóz-mh. (5 %)+elektrolitok hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő infúzió 1x500ml műanyag zsákban.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 19 830 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.
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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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Alanyl glutamine
Rész száma: 59

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05XB02 ATC jelű alanyl glutamine hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inf 10x50ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 90 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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



HL/S S247
23/12/2017
518106-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 69 / 135

23/12/2017 S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

69 / 135

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Alanyl glutamine
Rész száma: 60

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05XB02 ATC jelű alanyl glutamine hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inf 10x100ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 290 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Norepinephrine
Rész száma: 61

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CA03 ATC jelű norepinephrine hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 1mg/ml 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 480 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
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dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Norepinephrine
Rész száma: 62

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CA03 ATC jelű norepinephrine hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 1 mg/ml 5x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 180 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
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gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Levosimendan
Rész száma: 63

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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C01CX08 ATC jelű levosimendan hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő inf 2,5 mg/ml 1x5 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 390 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Alprostadil
Rész száma: 64

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inf 20 mikrogramm/ml 5x1ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 260 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Tigecyclin
Rész száma: 65

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01AA12 ATC jelű tigecyclinl hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inf-hoz 50 mg 10x5ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 350 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
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Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ceftazidim
Rész száma: 66

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DD02 ATC jelű cefepim hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 1 g 10x10 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 160 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
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Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Cefepim
Rész száma: 67

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DE01 ATC jelű cefepim hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 1 g 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 70 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Cefepim
Rész száma: 68

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DE01 ATC jelű cefepim hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 2 g 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 180 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Amikacin
Rész száma: 69

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01GB06 ATC jelű amikacin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 250 mg/ml 50x2ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 500 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
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ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Colistin
Rész száma: 70

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01XB01 ATC jelű colistin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 1 000 000 NE 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 860 darab.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Metronidazol
Rész száma: 71

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
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Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01XD01 ATC jelű metronidazol hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inf 5 mg/ml 10x100ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 8 430 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Linezolid
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Rész száma: 72

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01XX08 ATC jelű linezolid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő filmtabl 600 mg 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 40 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
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Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Linezolid
Rész száma: 73

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01XX08 ATC jelű linezolid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inf 2 mg/ml 1x300ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 630 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Micafungin
Rész száma: 74

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J02AX05 ATC jelű micafungin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inf-hoz 100 mg 1x10 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 100 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Micafungin
Rész száma: 75

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J02AX05 ATC jelű micafungin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inf-hoz 50 mg 1x10 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 340 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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



HL/S S247
23/12/2017
518106-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 87 / 135

23/12/2017 S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

87 / 135

Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Humán immunoglobulin
Rész száma: 76

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J06BA01 ATC jelű humán immunoglobulin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő subcutan inj 200 mg/ml 1x5ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 270 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Humán immunoglobulin
Rész száma: 77

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J06BA01 ATC jelű humán immunoglobulin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő subcutan inj 200 mg/ml 1x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 960 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
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a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ifoszfamid
Rész száma: 78

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AA06 ATC jelű ifoszfamid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 500 mg 1x20m.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 170 darab.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ifoszfamid
Rész száma: 79

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.).
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AA06 ATC jelű ifoszfamid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 2000 mg 1x50ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 450 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ifoszfamid
Rész száma: 80

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AA06 ATC jelű ifoszfamid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 1000 mg 1x30ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 790 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Thiotepa
Rész száma: 81

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AC01 ATC jelű thiotepa hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por inj-hoz 100 mg 1x10mg/ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 310 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
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Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Capecitabin
Rész száma: 82

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC06 ATC jelű capecitabin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő filmtabl 150 mg 60x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 430 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
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Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Capecitabin
Rész száma: 83

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC06 ATC jelű capecitabin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő filmtabl 500 mg 120x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 320 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
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Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Plerixafor
Rész száma: 84

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L03AX16 ATC jelű plerixafor hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 20 mg/ml 1x1,2ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 70 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Basiliximab
Rész száma: 85

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L04AC02 ATC jelű basiliximab hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő por és oldószer 20 mg 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 110 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
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a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Diclofenac+orfenadrin
Rész száma: 86

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M01AB55 ATC jelű diclofenac+orfenadrin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inf 10x250 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 990 darab.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Guaifenesin
Rész száma: 87

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
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Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 500 mg 10x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 730 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ropivakain
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Rész száma: 88

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 7,5 mg/ml 5x20ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 340 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
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Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ropivakain
Rész száma: 89

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 2 mg/ml 5x20ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 540 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nalbuphin
Rész száma: 90

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 10 mg/ml 10x 2ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 2 250 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Levetiracetam
Rész száma: 91

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N03AX14 ATC jelű levetiracetam hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő belsőleges oldat 100 mg/ml 1x150ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 90 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot..

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Levetiracetam
Rész száma: 92

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N03AX14 ATC jelű levetiracetam hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő filmtabl 1000 mg 60x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 90 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Levetiracetam
Rész száma: 93

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N03AX14 ATC jelű levetiracetam hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő filmtabl 500 mg 120x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 180 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
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hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Levetiracetam
Rész száma: 94

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N03AX14 ATC jelű levetiracetam hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége
a következő inf 100 mg/ml 10x5 ml.
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A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 410 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Droperidol
Rész száma: 95

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N05AD08 ATC jelű droperidol hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő 2,5 mg/ml old. inj. 10x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 1 580 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Dexmedetomidine
Rész száma: 96

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N05CM18 ATC jelű dexmedetomidine hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 100 mikrogramm/ml 4x4ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 140 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
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Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Dexmedetomidine
Rész száma: 97

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N05CM18 ATC jelű dexmedetomidine hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 100 mikrogramm/ml 5x2ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 390 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
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Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot..

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Természetes foszfolipidek
Rész száma: 98

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
R07AA02 ATC jelű természetes foszfolipidek hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő szuszp 80 mg/ml 2x1,5ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 140 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Természetes foszfolipidek
Rész száma: 99

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
R07AA02 ATC jelű természetes foszfolipidek hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája,
kiszerelési egysége a következő szuszp 80 mg/ml 1x3ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 140 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Protamin
Rész száma: 100

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AB14 ATC jelű protamin hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 1000 NE/ml 1x.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 28 840 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
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ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mesna
Rész száma: 101

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 100 mg/ml 15x4ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 620 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
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gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Injekcióhoz való víz
Rész száma: 102

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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V07AB ATC jelű injekcióhoz való víz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 1x500 ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 5 690 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Injekcióhoz való víz
Rész száma: 103

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű injekcióhoz való víz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 100x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 160 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Injekcióhoz való víz
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Rész száma: 104

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű injekcióhoz való víz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő oldószer 10x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 790 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
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Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Injekcióhoz való víz
Rész száma: 105

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű injekcióhoz való víz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő öblítő oldat 1x1000ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 4 320 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Injekcióhoz való víz
Rész száma: 106

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű injekcióhoz való víz hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési
egysége a következő inj 20x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 5 470 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nátrium-klorid
Rész száma: 107

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű nátrium-klorid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 0,9 % 100x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 6 520 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nátrium-klorid
Rész száma: 108

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Klin. Gyógyszertár (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.),vagy Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Intéz. Gyógyszertár (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű nátrium-klorid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 0,9 % 10x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 3 060 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nátrium-klorid
Rész száma: 109

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V07AB ATC jelű nátrium-klorid hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 0,9 % 20x10ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 10 110 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
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megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Iohexol
Rész száma: 110

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V08AB02 ATC jelű iohexol hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 300 mg i/ml 6x20ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
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Mennyiség: 10 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Iohexol
Rész száma: 111

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V08AB02 ATC jelű iohexol hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 350 mg i/ml 6x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 40 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Iohexol
Rész száma: 112
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V08AB02 ATC jelű iohexol hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 300 mg i/ml 10x50ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 130 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

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
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
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Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Iohexol
Rész száma: 113

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33690000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V08AB02 ATC jelű iohexol hatóanyagú, melynek hatáserőssége, gyógyszerformája, kiszerelési egysége a
következő inj 300 mg i/ml 6x500ml.
A jelen pontban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 10 % -ban lehet eltérni.
Mennyiség: 330 darab.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

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: igen
Opciók ismertetése:
Az AK a II.2.4. pontban megadott mennyiségekhez képest plusz 100 %-kal jogosult többet rendelni.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az Ajánlattevő fél évnél korábbi lejáratú készítményt nem szállíthat, kivéve, ha erre az Ajánlatkérő előzetes
írásbeli felhatalmazása alapján, külön egyeztetést követően kerül sor.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 76. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

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) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.

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

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-
(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján a jelen felhívás
feladásától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három évben teljesített, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításainak ismertetését, az ismertetett
szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet
22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és záró időpontja, a szerződést kötő másik fél,
a szállítás tárgya az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az Ajánlattevőnek elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteniük és csak Ajánlatkérő a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén kell benyújtaniuk az alkalmassági feltételnek való megfelelésük
igazolását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint
amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,
az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, miszerint ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11)
bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő.
M.1) ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében bármely gyógyszer értékesítéséből/forgalmazásából
származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a II.2.4. pontban részenként megadásra került alapmennyiség 70 százalékával megegyező mennyiségű az
alábbiakban részletezett referenciával.
1. rész 1 715 db; 2. rész 8 113 db; 3. rész 245 db; 4. rész 1 120 db; 5. rész 1 834 db; 6. rész 6 790 db; 7. rész
13 349 db; 8. rész: 15 897 db; 9. rész 14 db; 10. rész 175 db; 11. rész 609 db; 12. rész 1 197 db; 13. rész 1 008
db; 14. rész 4 893 db; 15. rész 21 db; 16. rész 301 db; 17. rész 161 db; 18. rész 189 db; 19. rész 749 db; 20.
rész 448 db; 21. rész 3 db; 22. rész 7 db; 23. rész 28 db; 24. rész 315 db; 25. rész 609 db; 26. rész 133 db; 27.
rész 133 db; 28. rész 133 db; 29. rész 161 db; 30. rész 315 db; 31. rész 98 db; 32. rész 455 db; 33. rész 672
db; 34. rész 1 442 db; 35. rész 2 758 db; 36. rész 2 877 db; 37. rész 5 901 db; 38. rész 3 db; 39. rész 14 db; 40.
rész 21 db; 41. rész 21 db; 42. rész 35 db; 43. rész 63 db; 44. rész 126 db; 45. rész 140 db; 46. rész 147 db;
47. rész 168 db; 48. rész 252 db; 49. rész 273 db; 50. rész 56 db; 51. rész 2 471 db;52. rész 2 366 db; 53. rész
2 128 db; 54. rész 2 520 db; 55. rész 13 671 db; 56. rész 1 421 db; 57. rész 1 589 db; 58. rész 13 881 db; 59.
rész 63 db; 60. rész 203 db; 61. rész 1 736 db; 62. rész 2 926 db; 63. rész 273 db; 64. rész 882 db; 65. rész 245
db; 66. rész 2 212 db; 67. rész 49 db; 68. rész 2 926 db; 69. rész 350 db; 70. rész 2 702 db; 71. rész 5 901 db;
72. rész 28 db; 73. rész 441 db; 74. rész 70 db; 75. rész 238 db; 76. rész 189 db; 77. rész 1 372 db; 78. rész
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119 db; 79. rész 315 db; 80. rész 553 db; 81. rész 217 db; 82. rész 301 db; 83. rész 1 624 db; 84. rész 49 db;
85. rész 77 db; 86. rész 2 793 db; 87. rész 3 311 db; 88. rész 238 db; 89. rész 1 778 db; 90. rész 1 575 db; 91.
rész 63 db; 92. rész 63 db; 93. rész 126 db; 94. rész 287 db; 95. rész 1 106 db; 96. rész 98 db; 97. rész 273
db; 98. rész 98 db; 99. rész 98 db; 100. rész 20 188 db; 101. rész 434 db; 102. rész 3 983 db; 103. rész 112 db;
104. rész 553 db; 105. rész 3 024 db; 106. rész 3 829 db; 107. rész 4 564 db; 108. rész 2 142 db; 109. rész 7
077 db; 110. rész 7 db; 111. rész 28 db; 112. rész 91 db; 113. rész 231 db
A teljesítés időpontját év/hónap/nap pontossággal szükséges megadni.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség
van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. AK az eseti megrendelés teljesítését követő 15 napon belül
köteles kiállítani a teljesítési igazolását. AK számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A
benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítésére 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5) és
(6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alkalmazandók, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) és b) pontjában foglalt eltéréssel. AK felhívja
a figyelmet a 2003:XCII.tv. 36/A.§-ára.
Folytatás a VI.4.3) pontban.

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/02/2018
Helyi idő: 09:00

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
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IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 03/04/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/02/2018
Helyi idő: 09:00
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária Közbeszerzési Osztály(4028 Debrecen, Kassai út 26. I. ép.II/16. (Tetőtér)
Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - hétfőtől csütörtökig 8.30 -15 óráig, pénteken 8.30-13.30
adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.30-tól-az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbesz.-i
dokumentumokban meghatározott időpontokra a közép európai(CET)az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) 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:
1. Rövidítések: ajánlattevő: AT, ajánlatkérő: AK.
2. A közbesz-idok-okat ajánlatonként legalább 1 AT-nek,v. az ajánlatban megnevezett alváll-nak elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig, az eljárásban való részvétel feltétele letöltés visszaigazolása
(ld: tájékoztató ajánlattételhez I/2.pont).A dok-ok elektronikus elérésének helye:ld. felhívás I/3 pont.
3. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-okban előírtak irányadók. Az ajánlatokat 1
db papíralapú + 1db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített elektronikus pld.-ban kell benyújtani.
4. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5. AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. 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.
6. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015.(X. 30.)Korm.r.
2.§(5)bek.-re figyelemmel AK rögzíti,h. az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd.
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7. Az ajánlatban részenként nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2),(4) bek. és a 67.§ (4) bek. vonatkozásában.
8. A Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-részenként csatolandó.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
10. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k együttműködési megállapodása benyújtandó (Kbt. 35. §).
11. A dok-ok a Kbt. 47. §(2)bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,de a Kbt.
66. §(2)bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
12. A Kbt.66.§(5)bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek.
szerinti összes adatot.
13. A Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
14. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
15. AK figyelemmel a Kbt.81.§(4),(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
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16. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
17. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.)KM 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban
úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
18. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt.56.§ alapján
19. FAKSZ:Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: OO681.
20. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
22. Mind a száztizenhárom rész tekintetében az Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdés a) pontja alapján alkalmazza a Kbt. 58. § (2)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési műszaki leírás
követelményként az ATC kódokat.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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 benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
A III.2.2) pont folytatása: Késedelmi kötbér: mértéke: 1,5 %/munkanap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó
vételára, maximum 19 egybefüggő munkanapig kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér a nettó ellenérétk 20 %-ának megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó elllenérték 15 %-a.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint.
A részletes feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.

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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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