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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323079-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Orvosi felszerelések
2020/S 132-323079

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 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu 
Telefon:  +36 52512700-74493
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/EKR000421942020/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/EKR000421942020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-913 Eszközök besz. családbarát pály. keretében
Hivatkozási szám: EKR000421942020

II.1.2) Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem „Családbarát szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése a Debreceni Egyetemen” pályázat keretében az alábbi eszközöket kívánja beszerezni:
1. rész: 4 db multifunkciós szülőágy
2. rész: 2 db szülőágy
3. rész: 9 db CTG
4. rész: 9 db Baby doppler
5. rész: 6 db újszülött élesztő asztal
6. rész: 1 db szülőszék
7. rész: 6 db mobil csecsemőágy
8. rész: 12 db mobil újszülött- és 23 db gurulós csecsemőágy
9. rész: 50 db csecsemőágy
10. rész: 30 db kórtermiágy

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:
Multifunkciós szülőágyak
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192120 Kórházi ágyak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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4 db multifunkciós szülőágy beszerzése a Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája számára az 
alábbi műszaki paraméternek megfelelően:
— Elektromos magasságállítás: min. 40 cm tartományban, legalacsonyabb magasság 50 - 60 cm között

— Trendelenburg állítás min 8 o

— Maximális trendelenburg helyzet eléréséhez szükséges idő: max 3,1 mp
— Ágy biztonságos terhelhetősége: min 220 kg
— Központi fékkel ellátott kerekek, iránytartó kerék funkcióval min 150 mm átmérő
— Matrac vastagsága hátrész és ülőrész esetén min 12 cm
— Eltávolítható fejtámla

— Lábtámasz kifordítható min 0 o- 60 o

— Placenta tál űrtartalma min. 8 liter
— Ágy alatti világítás
— Ütközőgörgők
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A trendelenburg helyzet eléréséhez szükséges maximális idő az előírt max. 3,1mp-
hez képest mennyivel kedvezőbb (legkedvezőtlenebb: 0 mp, legkedvezőbb 1,1 mp) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Elektromosan szabályozható matracba integrált légpárna a deréktámasz és 
háttámla felfújásához (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
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II.2.14) További információk
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, 2. ért. szp pont.kioszt., ár ért.szp. ford arány. A nyertes 
AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta Közbesz Hat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szülőágyak
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192120 Kórházi ágyak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 4031 Debrecen, 
Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db szülőágy beszerzése a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya száméra az 
alábbi műszaki paraméterek szerint:
— Tegyen lehetővé többféle szülési helyzetet
— Min. három részes fekvő felület
— Független és kivehető ABS fekvő felület elemek
— Elektromosan állítható magasság, kézi vezérlővel
— Előre programozott, automatikus ülő pozícióba („chair”) állítás egy gombnyomásra
— A magasság állítás tartománya min. 65-95 cm
— Állítható háttámla

— A Trendeleburg állítás mértéke min. 12o

— Terhelhetősége min. 200 kg
— Négy darab, min. 150 mm átmérőjű ikerkerékkel rendelkezik
Jótállás: 12 hónap
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok

10/07/2020 S132
https://ted.europa.eu/TED

4 / 21



HL/S S132
10/07/2020
323079-2020-HU

5 / 21

Minőségi kritérium - Név: 1. A Trendeleburg állítás mértéke a kötelezően előírt 12°-on felül (legkedvezőtlenebb: 
0° legkedvezőbb: 4°) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Matrac szélessége a kötelezően előírt 58 cm-en túl mennyivel szélesebb 
(legkedvezőtlenebb 0 cm, legkedvezőbb 30 cm) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. és 2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta Közbesz Hat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
CTG
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33123210 Szívmegfigyelő készülékek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
DE KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., DE, Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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9 db CTG beszerzése az alábbi műszaki paraméterek szerint:
3 db CTG a Klinikai Központ részére az alábbiak szerint:
— A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálására alkalmas
— Színes érintőképernyő min. 6”
— Ultrahang vizsgálófejek frekvenciája min.1MHz
— Egyidőben két különböző magzati szívfrekvencia monitorozási lehetősége
— TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára
— Készülék súlya akkumulátorral max 10 kg
1 db CTG-Anyai magzati monitor a Klinikai Központ részére az alábbiak szerint:
— A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálására alkalmas
— Színes érintőképernyő min 6”
— Ultrahang vizsgálófejek frekvenciája min. 1 MHz
— Egyidőben két különböző magzati szívfrekvencia monitorozási lehetősége
— Telemetriás egység: 2 db vezeték nélküli, vízálló ultrahang vizsgálófej a magzati szívfrekvenciák 
monitorozására, min 1 db vezeték nélküli TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára, ultrahang és TOCO fejek 
akkumulátoros működési ideje min. 8 óra
— A megajánlott eszköznek kompatibilisnek kell lennie az intézményben használt Edan gyártmányú CTG 
készülékekkel.
5 db CTG- Magzati vezeték nélküli monitorozó egységgel Kenézy Gyula Egyetemi kórház részére az alábbiak 
szerint:
— A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálására alkalmas monitor
— Páciens adatainak bevitele
— Vízálló ultrahang vizsgálófejek a magzati szívfrekvenciák monitorozására
— Magzati szívfrekvencia mérési tartomány min. 50-240 bpm
— TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára
— Készülék súlya akkumulátorral max. 9 kg
— Magzati vezeték nélküli monitorozó egység: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma min. 7 db, 1 db 
vezeték nélküli TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára, Ultrahang és TOCO fejek akkumulátoros működési ideje 
min. 16 óra
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Anyai-magzati monitor: a színes érintőképernyő mérete a kötelezően előírt 6”on 
felül (legkedvezőtlenebb: 0”, legkedvezőbb: 6”) / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: 2. CTG magzati vezeték nélküli monitorozó egységgel eszköz: az ultrahang 
vizsgálófejek kristályelemeinek száma a kötelezően előírt 7 db-on felül (legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb 
4 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. és 2. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta Közbesz Hat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Baby Dopplerek
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33112320 Dopplerkészülék

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
DE KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., DE, Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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9 db Baby Doppler beszerzése az alábbi műszaki paraméterek szerint:
A Babby Dopplerből 6 db a Klinikai Központhoz, 3 db a Kenézy Gyula Kórházhoz kerül szállításra az alábbi 
paramétereknek megfelelően:
— Hordozható készülék
— Hangrögzítési lehetőség
— Vízálló vizsgálófej frekvenciája min 2 MHz, max 6MHz
— Tölthető akkumulátor
— Automatikus kikapcsolás funkció
— Súlya akkumulátorral együtt: Max: 350g
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az eszköz súlya az akkumulátorral együtt az előírt max. 350g-hoz képest mennyivel 
kedvezőbb (legkedvezőtlenebb: 0 gramm, legkedvezőbb 50 gramm) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Újszülött élesztő asztal
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db Újszülött élesztő asztal beszerzése az alábbi műszaki paraméterek szerint:
— Alkalmas legyen kis súlyú koraszülöttek számára (klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása) 
min. 500 g
— A készülék búratere zárttá tehető
— Búra téri oxigénadagolás/szabályzás: Manuál (kisnyomású O2 adagolás, külső flowmterrel), fekhely feletti 
légáramlás max. 0,1 m/sec
— Léghőmérséklet szabályzás, mérés

— Beállítható szabályzás tartománya min. 20-37oC, override móddal: max.39oC-ig
— Páratartalom szabályzás és mérés adatai: szabályzás tartománya min. 40-95 % rH
— Búra téri O2 szabályzás (servo) és mérési adatai: szabályzás tartománya min. 22-65 %, Trend időtartama 
min. 24 óra
— Zárt rendszerű párásító
— Könnyen kezelhető, állítható gurulós állvány, min. 2 fékezhető kerékkel
— Matrac mérete min. 66 x 45 cm
— Palacktartó rögzítésének lehetősége
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A trend időtartama kötelezően előírt min. 24 órán felül (legkedvezőtlenebb: 0 óra, 
legkedvezőbb 144 óra) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

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: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szülőszék
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 4031 Debrecen, 
Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Szülőszék beszerzése az alábbi műszaki paraméterek szerint:
— Ergonómikus kialakítású szülőszék, félkör alakú kivágással
— Terhelhetőség min 150 kg
— Egybeöntött nagy teherbírású műanyagból készült
— Súly max. 5 kg
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szülőszék terhelhetősége a kötelezően előírt min. 150 kg felett 
(legkedvezőtlenebb 0 kg, legkedvezőbb 30 kg) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mobil csecsemőágyak
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192120 Kórházi ágyak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db mobil csecsemőágy a Klinikai központ részére az alábbi műszaki paraméterek szerint:
— Fix magasságú gördíthető ágy, letolható oldalfalakkal (min. 2 db)

— Fekvőfelület dőlésszöge állítható min. ±15o-ban
— Bölcsőben elhelyezett könnyen tisztítható matrac
— Fekvőfelület alján szellőző nyílások
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A letolható oldalfalak száma a kötelezően előírt min. 2 db felett (legkedvezőtlenebb: 
0 db, legkedvezőbb 2 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mobil újszülött és gululós csecsemőágy
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192120 Kórházi ágyak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
DE KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., DE, Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Mobil újszülött ágyak, illetve gurulós csecsemőágyak beszerzése az alábbi műszaki paramétereknek 
megfelelően:
12 db mobil újszülött ágy a Klinikai központ részére az alábbiak szerint:
— Gördíthető, strapabíró, biztonságos kivitel
— 4 db kerék, melyből min. 1db fékezhető
— Bölcsőben elhelyezett könnyen tisztítható matrac

— A bölcső dőlésszöge állítható min. ± 12o-ban
23 db gurulós csecsemőágy a Kenézy Gyula Kórház részére az alábbiak szerint:
— Állítható magasság (min. 100 cm)
— Min. 50 X 70 cm- es átlátszó csecsemőkosár (állványról eltávolítható)
— Min. 20 cm kosármélység
— 4 db min. 75 mm átmérőjű kerék, melyből min. 2 db fékezhető
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Mobil újszülött ágy: Az előírt min 2 db fékezhető kereken felüli megajánlás 
(legkedvezőtlenebb 0 db, legkedvezőbb 2 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

10/07/2020 S132
https://ted.europa.eu/TED

13 / 21



HL/S S132
10/07/2020
323079-2020-HU

14 / 21

Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Csecsemőágyak
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192120 Kórházi ágyak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 4031 Debrecen, 
Bartók Béla út 2-26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
50 db csecsemőágy a Kenézy Gyula Kórház részére az alábbi műszaki paraméterek szerint:
— Átlátszó, törésálló műanyag oldalfalak
— Min.35 cm X 70 cm méret
— Lábrésznél min. 20cm, fejrésznél min. 30 cm oldalfal magasság
— Rögzítése 20 mm-es csőre alkalmas
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az oldalfal magassága a lábrésznél a kötelezően előírt min. 20 cm-en felül 
(legkedvezőtlenebb 0 cm, legkedvezőbb 30 cm) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kórtermi ágyak
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192120 Kórházi ágyak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
30 db Kórtermi ágy, matrac nélkül kerül beszerzése az alábbi műszaki paraméterek szerint:
— Elektromos ágy, központi motorral
— Tegyen lehetővé többféle fekvő helyzetet
— Kerekekkel ellátott lábak
— Elektromosan állítható magasság, kézi vezérlővel
— Állítható háttámla
— Állítható lábtámla
— Terhelhetősége min. 100 kg
Jótállás: 12 hónap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit 
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: 1. A kórházi ágy terhelhetősége az előírt min. 100 kg felett (legkedvezőtlenebb: 0 kg, 
legkedvezőbb 20 kg) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1. ért. szp két szélsőérték közötti arányosítás, ár ért.szp. ford arány. A nyertes AT kiválasztására 
szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak: a kitöltött Ártáblázat elnev. dok tekinti.

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:
Vmennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek és Kbt.62.§(2) bek-ben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt.63.§(3) 
bek alapján az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazd szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az 
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt.74.§(1) bek b) pontja alapján az AK kizárja az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás 
során következett be.
Igazolási mód:
Kbt. 67.§(1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 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. r. 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3.§(3)bek. alapján, ha egy AT az előírt alkalmassági 
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett 
szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alk. feltételek von. csak azokról szükséges 
nyilatkozni, amelyeket az ATvagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alk. igazolásához. Az AT az alk. 
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igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend 6.§(6a) bek-ben foglaltakra.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a Kbt.67.§(4) 
bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. §(4)-(7) bekezdéseire figy. jár el, e vonatkozásban az érintett ATnek a 321/2015.
(X.30.)Korm. rend 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. AK felhívja a 
figyelmet a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt.62§(1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv. 3.§38.pont 
a)-b) v. d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és vmennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre von nyilatkozatot szükséges csatolni.
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 ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015.(X.30.)Kr.r 1.§(7)bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre von a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK -ellenkező bizonyításáig- az adat 
valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.)Korm. rend 1.§(8) bek alapján nem kérhető a gazd szereplőtől olyan nyilatkozat v igazolás 
benyújtása, amelyet ua. közbesz. eljárás vmely része tek a gazd sz. már benyújtott. A gazd. sz-nek nyilatkozinia 
kell arról, h mely rész tek-ben benyújtott nyilatkozatot v igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.69.§(11a) bek-ben fogl

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.
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja 
az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
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) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből 
származó szállításainak ismertetését (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontja alapján a 
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe), az 
ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
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rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint figyelemmel a (3a) bek. foglaltakra. A referenciaigazolás min. tartalma: a 
teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja - év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik 
fél, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége (1.-5. rész, ill. 7.-10. rész) vagy ellenértéke (6. rész), továbbá 
nyilatkozni kell 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.
A közbeszerzési eljárás 6. részének keretében 1 db eszköz kerül beszerzése, melyre nem alkalmazható a 
Kbt.65.§(5) bek. foglalt százalékos viszonyítás. AK így az alkalmasság megítéléséhez az ellenszolgáltatás 
összegét alkalmazza.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) 
bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
— 1. rész esetén: legalább 1 db szülőágy szállítására vonatkozó
— 2. rész esetén: legalább 1 db szülőágy szállítására vonatkozó,
— 3. rész esetén: legalább 3 db CTG szállítására vonatkozó
— 4. rész esetében: legalább 3 db Baby Doppler szállítására vonatkozó
— 5. rész esetében legalább 2 db újszülött élesztő asztal szállítására vonatkozó
— 6. rész esetében legalább nettó 150 000,- Ft értékben szülőszék szállítására vonatkozó
— 7.rész esetében legalább 2 db csecsemőágy szállítására vonatkozó
— 8. rész esetében legalább 5 db csecsemőágy szállítására vonatkozó
— 9. rész esetében legalább 20 db csecsemőágy szállítására vonatkozó
— 10. rész legalább 10 db kórtermi ágy szállítására vonatkozó
Szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
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.) pontban rögzített feltétel és ezek 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:
Vmennyi résznél: AK előleget nem biztosít. Részenként 1 db számla nyújtható be. A számla kiegyenlítésére 
átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolást követően, a Kbt.135.§ (1),(6) bek-ben, az 1997.évi 
LXXXIII. tv. 9/A. § a) pontjában és a 2013:V.tv. 6:130.§(1)-(2) bek-ben, valamint a szerződéstervezetben 
foglalt feltételeknek megfelelően a szla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel. Az ajánlattétel, 
elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/munkanap, alapja a késedelemmel 
érintett áru nettó ellenértéke. Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20 %-a,alapja a hibásan teljesített áru nettó 
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ellenértéke. Meghiúsulási kötbér: mértéke 20 %,alapja az áru nettó ellenértéke A késedelmi kamatra 
vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(2) bek.-ben 
foglaltakra. Jótállás: teljesítéstől számítva 12 hónap. 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

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: 11/08/2020
Helyi idő: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/08/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

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:
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Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt 
követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont. (az eljárás EKR 
azonosítója: EKR000421942020).
3. 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.
4. 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. a 2006. évi V. tv.9.§(3)bek. 
szerinti ügyvéd v kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a 
kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító 
erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 2. § (5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) és Kbt. 67.§ (4) bek. vonatkozásában részenként valamint 
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns részenként csatolandó.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35.§).
10. A Kbt. 41/A. § (1) bek alapján, ahol a Kbt. v külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap 
alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a 
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
11. A Kbt. 66.§ (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§ (4) 
bek.-e szerinti összes adatot.
12. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a részletes ártáblázatot (DEK-913 Ártáblázat) konkrét 
típusmegjelöléssel, a származásihely megjelölésével, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely 
terméket ajánlotta meg (DEK-913 Műszaki leírás kezdetű file-nak megfelelően). A szakmai ajánlat hiánypótlása 
kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
13. Az ajánlatban csatolnia szükséges a DEK-913 Műszaki adatlap elnevezésű dokumentumot kitöltve, 
amelyből AK megtudja állapítani, hogy a megajánlott eszköz minden tekintetben megfelel-e a közbeszerzési 
dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek (DEK-913 Műszaki leírás kezdetű excel file-nak 
megfelelően.)
14. A 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek. alapján Nyertes AT szerződéskötésre a megajánlott termékek 
megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles 
igazolni.
15. Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben generált nyilatkozatok kivételével az ajánlatban benyújtásra 
kerülő dokumentumokat .pdf, .doc, vagy docx formátumban kell benyújtani. A beárazott ártáblázatot „.xls” 
formátumban kell benyújtani.
16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján 
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
18. A szerződés, az elszámolás, a kifizetés pénzneme HUF.
Folyt: VI.4.3)
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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 jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek 
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
19. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire, az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul 
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
20. A felhívás IV.2.6. meghat. 2 hónap ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.
21. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
22. AK nem kívánja előírni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának alkalmazását.
23. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese, 00717

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2020
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