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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549036-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Orvosi felszerelések
2019/S 224-549036

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gergely
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu 
Telefon:  +36 52512700-73051
Fax:  +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001144262019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001144262019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-804 Orvostechnikai mérőműszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001144262019

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001144262019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001144262019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001144262019/reszletek
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33100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés orvostechnikai mérőműszerek beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ,
Belgyógyászati Intézet "A" épület részére.
1. rész: Digitális automata felkaros vérnyomásmérők
2. rész: Boka-kar index és pulzushullám mérő eszköz
3. rész: Vérnyomásmérő, érvizsgáló eszközök és kiegészítőik
4. rész: EKG eszközök és kiegészítőik

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:
Digitális automata felkaros vérnyomásmérők
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33123100

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 10 db Digitális automata felkaros vérnyomásmérő beszerzésére.
Műszaki követelmények:
Típus: automata felkaros vérnyomásmérő kijelzővel.
Kijelző: OLED
Mérési módszer: oszcillometrikus.
Szabálytalan szívritmuskijelzés.
Átviteli mód: Bluetooth
Moduláció: GFSK Adásteljesítmény: <20 dbm="" p="">.
Mérési tartomány: Nyomás: 0-299 Hgmm, Pulzus: 40-180 szívverés/perc.
Pontosság: Nyomás: ±3Hgmm, Pulzus: ±5 %.
Memória: legalább 100 mérés.
Tápellátás: 6 V egyenáram, 4 W.
Áramforrás: 4db „AA” 1,5 V-os elem.
Készülék (monitor) súlya: 200-280 g között, elemek nélkül.
Készülék (monitor) külső mérete: 80x15x110 – 90x25x130 mm között (szélesség, magasság, hosszúság).
Mandzsetta kihajtott mérete: 140x525 mm – 150x540 mm között.
Mandzsetta karkörméret: 22-42 cm.
Klinikai validált készülék.
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Intelligens mandzsetta technológia – 360opontosság.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut,
illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására. 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: 1
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00062

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Boka-kar index és pulzushullám mérő eszköz
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33123100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet "A" épület (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Boka-kar index és pulzushullám mérő eszköz beszerzésére.
Műszaki követelmények:
Mérési elv: oszcillometrikus.
Mérési tartomány systole: 60-240 Hgmm között.
Mérési tartomány diastole: 40-140 Hgmm között.
Mandzsettanyomás: 0-300 Hgmm között.
Önsúly: 3,5-4 kg között.
Méretek: 450*80*280 - 465x90x300 mm között.
Boka-kar-index és pulzus hullám sebesség mérő eszköz 2 db karmandzsettával és 2 db lábmandzsettával,
gumicsővel, 1 db tápegységgel, 1 db USB kábellel, 1 db szoftverrel.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut,
illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására valamint
3 fő részre 1 napos időtartamban a betanítást elvégezni. 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: 1
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00062

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Vérnyomásmérő, érvizsgáló eszközök és kiegészítőik
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33123100

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Vérnyomásmérő, érvizsgáló eszközök és kiegészítőik beszerzésére.
Műszaki követelmények:
3.a. Centrális vérnyomás, augmentációs index és pulzushullám 24-órás vizsgálatára alkalmas 2 db érvizsgáló
monitor a hozzávaló 2 db software-rel és kiegészítőkkel
Mérési tartomány: Szisztolés (SYS): 60-290 Hgmm, Diasztolés (DIA): 30-195 Hgmm,
Nyomás tartomány: 0-300 Hgmm, Pulzus tartomány: 30-240 bpm, Memória: 300 mérés
Akkumulátor kapacitása: >300 mérés

Üzemi hőmérséklet: 10 oC – 40 oC
Működési páratartalom: 15 %, 90 %
Tápellátás: 2 AA akkumulátor vagy tartóselem
Mérési módszer: oszcillometriás,
Adatátvitel: Soros kábel, infra, Bluetooth
Méretek: 120*70*25 mm – 130x80x35 mm
Súly: 220-250 g elemekkel
Pontosság: +- 3 Hgmm,
Pulzushullám terjedési sebesség (PWV),
Központi és perifériás augmentációs index, pulzusnyomás,
Artériás stiffness index,
Centrális vérnyomás.
3.b. Centrális vérnyomás, augmentációs index és pulzushullám vizsgálatára alkalmas rendelői (office)
érvizsgáló monitor 1 db
1 db ezzel kompatibilis szoftver, mely alkalmas pulzushullám terjedési sebesség, központi és perifériás
augmentációs index, pulzusnyomás, artériás stiffness index kiértékelésére.
Egyidejűleg képes pulzushullám terjedési sebesség, (PWV), augmentációs index (AIx), a vérnyomásemelkedés
maximális mértékének a meghatározása (dP/dt max), pulzus nyomás amplifikáció meghatározása (PPA), a
visszavert hullám tranzit időmeghatározás (RWTT), subendocardialis életképességi hányados (SEVR), ejekciós
intervallum (ED), az aorta szisztolés, diasztolés és átlagos nyomásának a meghatározása (SYSao, DIAao,
MBPao).
3.c. Centrális vérnyomás, augmentációs index és pulzushullám 24-órás vizsgálatára alkalmas érvizsgáló
monitor 2 db
2 db ezzel kompatibilis szoftver, mely alkalmas pulzushullám terjedési sebesség, központi és perifériás
augmentációs index, pulzusnyomás, artériás stiffness index, 24 órás kiértékelésére.
Ambuláns vérnyomásmérő, amely a vérnyomás paraméterek 24-48 órán belüli oszcillometriás mérés
módszerét alkalmazza. Mérete: 100*80*30 mm – 110*90*40 mm között, 170-190 g közötti súly. Tápellátás: 2AA
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akkumulátor vagy tartóselem. Adatátvitel: USB port, Infravörös/Bluetooth. Mérési paraméterek: systolikus BP
(SYS), Diasztolés BP (DIA), Pulzus nyomás (PP), Pulzusszám.
Latex-mentes mandzsetta, bifunkciós felügyeleti lehetőség (BP + EKG):
Egyidejűleg képes pulzushullám terjedési sebesség, (PWV), augmentációs index (AIx), a vérnyomás-
emelkedés maximális mértékének a meghatározása (dP/dt max), pulzus nyomás amplifikáció meghatározása
(PPA), a visszavert hullám tranzit időmeghatározás (RWTT), subendocardialis életképességi hányados (SEVR),
ejekciós intervallum (ED), az aorta szisztolés, diasztolés és átlagos nyomásának a meghatározása (SYSao,
DIAao, MBPao).
3.d. Ambuláns vérnyomás-monitor 5 db
600 mérés, nem felejtő memóriában korlátlan ideig, Tápellátás 2 AA akkumulátor vagy tartóselem, Mérési
módszer oscillometriás módszer, lépcsőzetes nyomásleengedés, félvezető nyomásérzékelő, Mérési tartomány
vérnyomás: 30-260 Hgmm, pulzusszám: 40-200/min, passzív pontosság 3 Hgmm vagy mérési érték 2 %-a,
adatátvitel USB port, fénykábeles átvitel, 9600 baud, Méretek: 90*60*25 – 100*75*35 mm között, Súly 180-200
g között (elemek nélkül).
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve
nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.Folytatás a VI.3)
További információk 19. pontjában.

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: 2
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00062

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
EKG eszközök és kiegészítőik
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33123200

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés EKG eszközök és kiegészítőik beszerzésére.
Műszaki követelmények:
4.a. EKG készülék 2 db
Mobilis, akkumulátoros EKG készülék.
40-70 EKG tárolása memóriában.
12 csatornás, A4-es lapméret, Veritas algoritmus
RR, QTcF, QTcB értékek mérése.
Folyamatos EKG monitorozás, szívfrekvencia kijelzéssel.
EKG mérés (távolság, idő, amplitúdó, tengely adatok).
Elektróda impedancia automatikus meghatározása.
Alapvonal-vándorlás korrekció.
Váltóáramú hálózati zaj szűrő algoritmus (50/60Hz).
Izommozgás szűrő algoritmus.
Elvezetés leesés figyelése, hibás elektróda kijelzése.
Digitális mintavételezés.
Mintavételezési gyakoriság 10 000 minta/mp.
Frekvencia válasz tartomány: 0,05-300 Hz.
Beépített, automata akkutöltő.
4.b. EKG kocsi 2 db
Gördíthető készülékkocsi, tartozék tálcával.
4.c. 1 db Holter EKG rendszer: 1 db Holter EKG központi eszköz, 5 db rekorder, 1 db PC konfiguráció
A Holter rendszer egy 80-100 gramm-os rekorderből, egy nagyteljesítményű számítógépből és egy HP
nyomtatóból áll. A felvevő egység egy darab ceruzaelemmel 24 órás folyamatos, 3 csatorna rögzítésével
12 elvezetéses EKG felvétel készítésre képes, 5 elektróda használatával. A rekorder egység beépített
memóriakártyával és eseményjelző gombbal rendelkezik. A kiértékelő program Microsoft® Windows XP alatt
futó alkalmazás, mely tetszőlegesen konfigurálható felhasználói felülettel rendelkezik. A szoftver 4 féle analizáló
módot, morfológiai kategorizálást, esemény- és szélsőérték keresést, arrhythmia detektálást és osztályozást
tesz lehetővé (Afib, Vfib, Vtach, Venticular Runs, High/Low Heart Rate, Couplet, Bigeminy, Trigeminy, Artial
Runs, Late VE’s, PAC, PVCs, Artifacts, stb.).
A program kiértékelése bármikor felülbírálható, az analízis csomagok magukban foglalják a
gyermekgyógyászati analíziseket is. Az elkészült riportok 12 elvezetéses formátumban is kinyomtathatóak.
Egyéb funkciók:
Kórós ütések színkódolása, ST analízis, hisztogrammok készítése, Heart Rate variábilitás, calipper (mérési
lehetőségek), full-disclosure, gyors vizsgálat (mindössze 2 perc alatt teljes analizálás).
A PC konfiguráció: I3 proc., W10, lézer nyomtató, 21” monitor
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut,
illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására valamint
3 fő részre 1 napos időtartamban a betanítást elvégezni. 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



HL/S S224
20/11/2019
549036-2019-HU

Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 8 / 13

20/11/2019 S224
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 13

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: 2
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00062

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

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:
Valamennyi rész vonatkozásában: 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. 74. § (1) bekezdése a) pont 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:
Valamennyi rész vonatkozásában: 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.
§ (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes
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európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 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 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A
Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós valamint kérjük
Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.

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
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,
az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás tárgya,
— a szállítás mennyisége,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
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A referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén Ajánlattevő azt forintra számolja át a
teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére
figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található. Az ajánlattevő az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az alkalmassági feltételek
igazolásait.
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.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített az 1. rész esetében legalább 1 db felkaros vérnyomásmérő, a 2. rész
esetében legalább 1 db boka-kar index mérő, a 3. rész esetében legalább 1 db érvizsgáló monitor és/vagy
vérnyomás monitor, a 4. rész esetében legalább 1 db EKG készülék szállítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
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:
Valamennyi rész vonatkozásában:AK részszámlázási és előlegigénylési lehetőséget nem biztosít.1 db számla
nyújtható be.A szla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően,a
Kbt.135. § (1),(6) bek-ben,a 2013: V. törvény (Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bek-ben,valamint a szerződéstervezetben
foglalt feltételeknek megfelelően a szla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.A szla
kifizetése utófinanszírozással történik figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Kr-re.Támogatás intenzitása 100 %.Az
ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:Késedelmi kötbér:
Mértéke a termék nettó vételárának 1,5 %/nap, max. 19 egybefüggő napig kerül felszámításra.Meghiúsulási
kötbér:Mértéke a termék nettó vételárának 25 %-a.Jótállás: 12 hónap.A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.
6:155. § rendelkezései az irányadóak.A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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



HL/S S224
20/11/2019
549036-2019-HU

Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 11 / 13

20/11/2019 S224
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 13

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 12:00

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

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

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:
A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Ajánlattevő:AT, Ajánlatkérő:AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadó.Az ajánlatok az
EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.Ajánlattevőktől az EKR
használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását
követeli meg.
2. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a DEK-804 Ártáblázat című dokumentumot kitöltve, aláírva, melyen
feltüntetésre kerül az eszköz gyártója, típusa, származása.
3. AT-nek csatolnia kell minden egyes megajánlott terméktétel esetén magyar nyelvű, a termék műszaki
paramétereit tartalmazó gyártói műszaki adatlapot vagy termékleírást vagy termékkatalógust.Érvénytelen az
ajánlat, ha a megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek.
4. Nyertes AT a megajánlott készülék megfelelőségét CE megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles
igazolni.Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő jelen dokumentum szerződéskötéskor történő
benyújtását, mely elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
5. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT felelőssége.
6. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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mintáját.Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.
8. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT feltünteti a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
10. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el.
11. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. §-a alapján.
12. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
13. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
14. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
15. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.)
Korm. rend. 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban
úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
16. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
17. FAKSZ: Balogh Gergely, Lajstromszám: 01074
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
19. A II.2.4) pont (3. rész) folytatása: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

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
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 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2019
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