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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404005-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök
2014/S 229-404005

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem, Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Jogi és Közbeszerzési
Főosztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. Fszt. 4.)
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-74284
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512700-77275
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: központi költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység
Oktatás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
DEGF-156_Haemodinamikai laboratórium 12 havi működéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzése
konszignációs raktár üzemeltetéssel.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404005-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
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A teljesítés helye: Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt.
22.).
NUTS-kód HU321

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
DEGF-156_Haemodinamikai laboratórium 12 havi működéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzése
konszignációs raktár üzemeltetéssel.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ haemodinamikai laboratóriumának 12 havi
működéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzése konszignációs raktár üzemeltetéssel.
1.rész Sheath-introducer eszköz-kitt radialis behatoláshoz: 3 500 db
2.rész Sheath-introducer eszköz-kitt femoralis behatoláshoz: 700 db
3.rész Sheath-introducer femoralis behatolásra Transzkatéteres aortabillentyű implantációhoz (TAVI): 30 db
4.rész Diagnosztikus katéterek szívüregi vagy nagyér angiográfiákhoz: 350 db az alábbiak szerint
-Pigtail katéter-egyenes 5-6 F 100-110 cm hosszú: 150 db
-Pigtail katéter-dőlt fejű 5-6 F 100-110 cm hosszú: 150 db
-Vessel-Sizing Pigtail katéter 5F., 11 mérő markerrel (band) ellátott, 100 cm hosszú: 50 db
5.rész Diagnosztikus katéterek transfemoralis behatoláshoz: 2 500 db
6.rész Diagnosztikus katéterek transradialis behatoláshoz: 4 000 db
7.rész Hagyományos guiding katéter femoralis vagy radialis behatolásra: 800 db
8.rész Nagy belső lumenű guiding katéter: 1 500 db
9.rész Guiding katéter egyéb: 1 000 db
10.rész Hydrophil RADIALIS Guiding katéter: 100 db
11.rész Króm-kobalt stent általános használatra: 600 db
12.rész Króm-kobalt stent kifejezetten kanyargós erekhez: 600 db
13.rész „Workhorse” hagyományos stent: 200 db
14.rész Kifejezetten meszes, kemény léziókhoz való stent: 500 db
15.rész Nem hagyományos ötvözetű passzív bevonatú (innovativ) stent: 150 db
16.rész Nem hagyományos ötvözetű passzív bevonatú (innovativ) stent: 150 db
17.rész Kanyargós, kis erekhez és direct stentelésre is alkamas nem hagyományos fémötvözetű stent: 150
db
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18.rész Tubuláris szerkezetű, bizonyítottan 3 éven belül teljesen felszívódó stent (Scaffold), amely
immunosupressiv (cytostatikus) gyógyszerrel bevont: 10 db
19.rész Workhorse monorail semicompliant ballonok: 400 db
20.rész Monorail semicompliant ballonok bifurcatios tágításokhoz és komplex léziókhoz: 800 db
21.rész Monorail semicompliant ballonok kifejezetten kanyargós erekhez: 600 db
22.rész Noncompliant (NC) ballonok: 300 db
23.rész Innovativ NC ballonkatéter flexibilis wolfram markerrel, hydrophil bevonattal: 200 db
24.rész: Krónikus teljes eláródás (CTO) megnyitására alkalmas semicompliant ballonok: 200 db
25.rész Nagy méretválasztékú semicompliant ballon: 400 db
26.rész DEB- Gyógyszerbevonatú ballonkatéter in-stent restenosis, kisérbetegség és oldalágszűkület
kezelésére: 100 db
27.rész DEB. Gyógyszerkibocsájtó ballon In-stent restenosis és kiserek szűkületének kezelésére: 100 db
28.rész Ballonkatéter aorta valvuloplasztikához és TAVI előkészítéséhez: 30 db
29.rész Nagy átmérőjű erek esetében használható ballon: 30 db
30.rész Guidewire puha workhorse léziókhoz: 100 db
31.rész Guidewire általános célokra: 800 db
32.rész Guidewire kifejezetten kanyargós tortuozus erekhez. Merev belső vázú (Durasteel vagy Nitinol), spirállal
ellátott végű polimer borítású core-to-tip végződésű, hidrofil bevonat: 700 db
33.rész Guidewire kifejezetten kanyargós tortuozus erekhez. Merev, belső vázú(Durasteel) spirállal ellátott teljes
polimer borítású „core-to-tip” végződésű hidrofil bevonattal rendelkező, arany markeres rekanalizációs drót: 500
db
34.rész Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Durasteel (acél-
kompozit mag) elkeskenyedő véggel: 50 db
35.rész Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Multiwire technológiával
készült, nagy keménységű stainless steel drót: 50 db
36.rész Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Multiwire technológiával
készült stainless steel drót: 50 db
37.rész Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Silicon bevonatú: 50
db
38.rész Guidewire általános használatra, mely alkalmas krónikusan elzárt erek (CTO) megnyitására is: 250
db
39.rész Guidewire rendkívül nehezen elérhető laesiókhoz és szokatlan szögben eredő erekhez: 500 db
40.rész Super Stiff Guidewire Transzkatéteres Aorta Billentyű Implantációhoz TAVI: 50 db
41.rész Indeflátor szett: 2 000 db
42.rész: Szívkatéterezéshez használt általános szett Acist használatával. Általános esetekhez (PTCA/
coronarographia) való szett Acist használatával: 2 300 db
43.rész: Szívkatéterezéshez használt általános szett Acist használatával. Radialis behatoláshoz való szett acist
használatával: 2 300 db
A dokumentációban megjelölt műszaki minimum követelményeknek megfelelően.
A felhasználás függvényében valamennyi rész esetén a megjelölt mennyiségtől -60 %-os eltérés lehetséges.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1.
1) Rövid meghatározás

Sheath-introducer eszköz-kitt radialis behatoláshoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
3 500 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 12 375 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 2
Elnevezés: Adásvételi szerződés 2.
1) Rövid meghatározás

Sheath-introducer eszköz-kitt femoralis behatoláshoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
700 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 2 813 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 3
Elnevezés: Adásvételi szerződés 3.
1) Rövid meghatározás

Sheath-introducer femoralis behatolásra Transzkatéteres aortabillentyű implantációhoz (TAVI).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
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30 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 1 900 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 4
Elnevezés: Adásvételi szerződés 4.
1) Rövid meghatározás

Diagnosztikus katéterek szívüregi vagy nagyér angiográfiákhoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
350 db az alábbiak szerint:
— Pigtail katéter-egyenes 5-6 F 100-110 cm hosszú: 150 db;
— Pigtail katéter-dőlt fejű 5-6 F 100-110 cm hosszú: 150 db;
— Vessel-Sizing Pigtail katéter 5F., 11 mérő markerrel (band) ellátott, 100 cm hosszú: 50 db.
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 2 515 650 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 5
Elnevezés: Adásvételi szerződés 5.
1) Rövid meghatározás

Diagnosztikus katéterek transfemoralis behatoláshoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
2 500 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 7 500 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
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Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 6
Elnevezés: Adásvételi szerződés 6.
1) Rövid meghatározás

Diagnosztikus katéterek transradialis behatoláshoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
4 000 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 11 400 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 7
Elnevezés: Adásvételi szerződés 7.
1) Rövid meghatározás

Hagyományos guiding katéter femoralis vagy radialis behatolásra.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
800 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 10 520 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 8
Elnevezés: Adásvételi szerződés 8.
1) Rövid meghatározás

Nagy belső lumenű guiding katéter.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
1500 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
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Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 17 800 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 9
Elnevezés: Adásvételi szerződés 9.
1) Rövid meghatározás

Guiding katéter egyéb.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
1 000 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 12 490 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 10
Elnevezés: Adásvételi szerződés 10.
1) Rövid meghatározás

Hydrophil RADIALIS Guiding katéter.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
100 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 2 360 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 11
Elnevezés: Adásvételi szerződés 11.
1) Rövid meghatározás

Króm-kobalt stent általános használatra.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
600 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 39 940 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 12
Elnevezés: Adásvételi szerződés 12.
1) Rövid meghatározás

Króm-kobalt stent kifejezetten kanyargós erekhez.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
600 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 46 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 13
Elnevezés: Adásvételi szerződés 13.
1) Rövid meghatározás

„Workhorse” hagyományos stent.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
200 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 11 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
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Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 14
Elnevezés: Adásvételi szerződés 14.
1) Rövid meghatározás

Kifejezetten meszes, kemény léziókhoz való stent.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
500 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 39 950 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 15
Elnevezés: Adásvételi szerződés 15.
1) Rövid meghatározás

Nem hagyományos ötvözetű passzív bevonatú (innovativ) stent.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
150 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 10 210 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 16
Elnevezés: Adásvételi szerződés 16.
1) Rövid meghatározás

Nem hagyományos ötvözetű passzív bevonatú (innovativ) stent.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
150 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
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Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 10 600 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 17
Elnevezés: Adásvételi szerződés 17.
1) Rövid meghatározás

Kanyargós, kis erekhez és direct stentelésre is alkalmas nem hagyományos fémötvözetű stent.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
150 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 10 450 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 18
Elnevezés: Adásvételi szerződés 18.
1) Rövid meghatározás

Tubuláris szerkezetű, bizonyítottan 3 éven belül teljesen felszívódó stent (Scaffold), amely immunosupressiv
(cytostatikus) gyógyszerrel bevont.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
10 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 3 690 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 19
Elnevezés: Adásvételi szerződés 19.
1) Rövid meghatározás
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Workhorse monorail semicompliant ballonok.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
400 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 10 600 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 20
Elnevezés: Adásvételi szerződés 20.
1) Rövid meghatározás

Monorail semicompliant ballonok bifurcatios tágításokhoz és komplex léziókhoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
800 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 25 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 21
Elnevezés: Adásvételi szerződés 21.
1) Rövid meghatározás

Monorail semicompliant ballonok kifejezetten kanyargós erekhez.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
600 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 16 540 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 22
Elnevezés: Adásvételi szerződés 22.
1) Rövid meghatározás

Noncompliant (NC) ballonok.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
300 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 9 070 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 23
Elnevezés: Adásvételi szerződés 23.
1) Rövid meghatározás

Innovativ NC ballonkatéter flexibilis wolfram markerrel, hydrophil bevonattal.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
200 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 7 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 24
Elnevezés: Adásvételi szerződés 24.
1) Rövid meghatározás

Krónikus teljes eláródás (CTO) megnyitására alkalmas semicompliant ballonok.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
200 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
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Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 7 800 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 25
Elnevezés: Adásvételi szerződés 25.
1) Rövid meghatározás

Nagy méretválasztékú semicompliant ballon.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
400 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 13 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 26
Elnevezés: Adásvételi szerződés 26.
1) Rövid meghatározás

DEB- Gyógyszerbevonatú ballonkatéter in-stent restenosis, kisérbetegség és oldalágszűkület kezelésére.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
100 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 18 600 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 27
Elnevezés: Adásvételi szerződés 27.
1) Rövid meghatározás

DEB. Gyógyszerkibocsájtó ballon In-stent restenosis és kiserek szűkületének kezelésére.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
100 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 16 600 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 28
Elnevezés: Adásvételi szerződés 28.
1) Rövid meghatározás

Ballonkatéter aorta valvuloplasztikához és TAVI előkészítéséhez.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
30 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 9 700 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 29
Elnevezés: Adásvételi szerződés 29.
1) Rövid meghatározás

Nagy átmérőjű erek esetében használható ballon.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
30 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 2 455 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
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Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 30
Elnevezés: Adásvételi szerződés 30.
1) Rövid meghatározás

Guidewire puha workhorse léziókhoz.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
100 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 2 020 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 31
Elnevezés: Adásvételi szerződés 31.
1) Rövid meghatározás

Guidewire általános célokra.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
800 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 12 120 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 32
Elnevezés: Adásvételi szerződés 32.
1) Rövid meghatározás

Guidewire kifejezetten kanyargós tortuozus erekhez. Merev belső vázú (Durasteel vagy Nitinol), spirállal ellátott
végű polimer borítású core-to-tip végződésű, hidrofil bevonat.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
700 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
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Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 10 730 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 33
Elnevezés: Adásvételi szerződés 33.
1) Rövid meghatározás

Guidewire kifejezetten kanyargós tortuozus erekhez. Merev, belső vázú(Durasteel) spirállal ellátott teljes polimer
borítású „core-to-tip” végződésű hidrofil bevonattal rendelkező, arany markeres rekanalizációs drót.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
500 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 7 950 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 34
Elnevezés: Adásvételi szerződés 34.
1) Rövid meghatározás

Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Durasteel (acél-kompozit mag)
elkeskenyedő véggel.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
50 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 1 795 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 35
Elnevezés: Adásvételi szerződés 35.
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1) Rövid meghatározás
Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Multiwire technológiával készült,
nagy keménységű stainless steel drót.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
50 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 1 975 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 36
Elnevezés: Adásvételi szerződés 36.
1) Rövid meghatározás

Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Multiwire technológiával készült
stainless steel drót.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
50 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 2 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 37
Elnevezés: Adásvételi szerződés 37.
1) Rövid meghatározás

Guidewire krónikus teljes elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez. Silicon bevonatú.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
50 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
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Becsült érték áfa nélkül: 2 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 38
Elnevezés: Adásvételi szerződés 38.
1) Rövid meghatározás

Guidewire általános használatra, mely alkalmas krónikusan elzárt erek (CTO) megnyitására is.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
250 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 4 450 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 39
Elnevezés: Adásvételi szerződés 39.
1) Rövid meghatározás

Guidewire rendkívül nehezen elérhető laesiókhoz és szokatlan szögben eredő erekhez.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
500 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 8 600 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 40
Elnevezés: Adásvételi szerződés 40.
1) Rövid meghatározás

Super Stiff Guidewire Transzkatéteres Aorta Billentyű Implantációhoz TAVI.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000
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3) Mennyiség
50 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 1 900 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 41
Elnevezés: Adásvételi szerződés 41.
1) Rövid meghatározás

Indeflátor szett.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
2000 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 18 500 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 42
Elnevezés: Adásvételi szerződés 42.
1) Rövid meghatározás

Szívkatéterezéshez használt általános szett Acist használatával. Általános esetekhez (PTCA/coronarographia)
való szett Acist használatával.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
2300 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 60 536 367 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.



HL/S S229
27/11/2014
404005-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 20/30

27/11/2014 S229
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

20/30

Rész száma: 43
Elnevezés: Adásvételi szerződés 43.
1) Rövid meghatározás

Szívkatéterezéshez használt általános szett Acist használatával. Radialis behatoláshoz való szett acist
használatával.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
2300 db
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 60 536 366 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevőnek felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén Ajánlatkérő által érvényesíthető
késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel
érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt
nap után a késedelembe esés napjától számítva napi 1 %, maximum 30 %. Hibás teljesítés esetén, a hibás
teljesítéssel érintett termék nettó ajánlati árának 1 %-a/nap, de maximum a hibás teljesítéssel érintett termék
nettó ajánlati árának 30 %-a. A teljesítés meghiúsulása esetén 30 %.
Jótállás időtartama: 12 hónap
Részletes szerződéses feltételeket a dokumentációban található szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a felhasználás alapján kiállított számla
kézhezvételét követően átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés
alapján történő kifizetések a Ptk. 6:130. § (1) figyelembevételével történnek és a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §
hatálya alá esnek.
Részletes fizetési feltételeket a dokumentációban található szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
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szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) bekezdés a)–d) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak. Ajánlatkérő kizárja azokat, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII. 23) Kormány rendelet 2–8, 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-
d) pontokban foglalt kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011. (XII.23) Kormány
rendelet 10. § szerint járhat el.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014. évi 57. (16.5.2014.) útmutatójára.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló iratok a felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűek kell, hogy
legyenek.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös
ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) bek. d) pontjára tekintettel a következőket:
P1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14. § (1) bek. b) pont alapján saját vagy jogelődje az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának mérlegét, eredmény kimutatását és könyvvizsgálói jelentését (amennyiben arra
kötelezett, vagy önkéntesen alkalmazza). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az
ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó mérlegszerinti eredményről.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt haemodinamikai
fogyóanyagok szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatot.
P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) alapján az előző három üzleti évre vonatkozóan
haemodinamikai fogyóanyagok szállításából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha
P1) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti év mérleg szerinti eredménye 1
alkalomnál többször negatív.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt haemodinamikai
fogyóanyagok szállításából származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a
megajánlott rész becsült értékének 50 %-át.
P2) Az előző 3 üzleti évben haemodinamikai fogyóanyagok szállításából származó nettó árbevétele nem éri el
összesen legalább a megajánlott részre vonatkozóan meghatározott becsült értéket.
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Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, a működésének ideje
alatt haemodinamikai fogyóanyagok szállításából származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
nem éri el a megajánlott rész becsült értékének 50 %-át.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése az irányadó.
A Kbt. 55. § (5) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) a)–c) pontjára tekintettel a következőket:
M1) 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pontban) visszafelé számított megelőző három évből a megajánlott részhez
kapcsolódó közbeszerzés tárgya szerinti haemodinamikai fogyóanyagok szállításának ismertetését, az
ismertetett szállításra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 16. § (1)–(2) bek. szerint (min.
tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. e) alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt vagy gyártótól származó CE nyilatkozatot vagy ezekkel
egyenértékű tanúsító szervezettől származó tanúsítványt.
M3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) f) alapján orvosi fogyóeszközök, orvostechnikai eszközök
gyártására v. forgalmazására vonatkozó minőségbiztosítási intézkedéseiről tanúsító szervezettől származó
(ISO 9001 vagy ezekkel egyenértékű) tanúsítványt vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
bizonyítékait.
M4) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) alapján
— a megajánlott termékről csatolni kell magyar nyelvű termékleírást(azonban a gyári termékismertető lehet
angol nyelvű is), továbbá
— 1 db termékmintát kötelező mellékelni az ajánlathoz, eredeti, bontatlan gyári csomagolásban, amelyben
elhelyezve kell lennie a magyar nyelvű használati utasításnak.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három
évben összesen legalább a megajánlott rész közbeszerzés tárgya szerinti haemodinamikai fogyóanyag
szállításra vonatkozó, a megajánlott rész vonatkozásában meghatározott becsült értéket elérő értékű
referenciával.
M2) nem rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozólag érvényes 93/42/EC irányelvnek vagy a 4/2009.
(III.17.) EüM. rendeletnek megfelelő minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal, figyelemmel a 310/2011. (XII.23.)
Korm. r. 17. § (2)-re is.
M3) nem rendelkezik érvényes orvosi fogyóeszközök, orvostechnikai eszközök gyártására v. forgalmazására
vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű
intézkedések bizonyítékaival.
M4)
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— a megajánlott termékről csatolt magyar nyelvű termékleírás (vagy angol nyelvű gyári termékismertető)
alapján a termék nem felel meg a dokumentációban meghatározott műszaki specifikációnak. (A műszaki
specifikáció – terjedelmére tekintettel – az ajánlati dokumentáció mellékletében kerül részletezésre.)
— a magyar nyelvű használati utasítás nem egyezik meg az eredeti gyártói nyelvű leírással valamint
a termékminta dobozán található adatok (kódszám, méret, shaft hosszúság, stb.) nem egyezik meg a
dokumentációban megadott termékleírásban szereplő adatokkal.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése az irányadó.
A Kbt. 55. § (5) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
DEGF-156

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 12.1.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
12.1.2015 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 12.1.2015 - 10:00
Hely:
Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály, 4028 Debrecen,
Kassai út 26. fszt. 4. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (2) szerinti személyek.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2015. III. negyedév.

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az ajánlatokat 1
példányban papíralapon + elektronikusan 2 db CD-n vagy DVD-n kell benyújtani.
Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú példánnyal mindenben megegyezik.
2) A dokumentációt ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (elektronikus
úton elérni). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátásának módja: A dokumentáció a I.1. pont szerinti elérhetőségeken igényelhető meg, illetve megkérhető
az Kbt. 50. § (3) szerint Hétfőtől-Csütörtökig 7:30–16:30 óra, Pénteken 7:30–13:30 között, az ajánlattételi
határidő lejárta napján 7:30–10:00 óra között.
A dokumentáció megkérésekor az alábbi adatokat szükséges megadni a balogh.gergely@fin.unideb.hu
elérhetőségre: Ajánlattevő neve, címe, adószáma, tel.-, fax száma valamint e-mail címe.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokiratban, vagy közokiratban.
4.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége
Ajánlattevő felelőssége. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell.
5.) Az ajánlatok személyesen történő beadása esetén Hétfőtől-Csütörtökig 7:30–16:30 óráig, Pénteken 7:30–
13:30-ig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 7:30-10:00 óra között.
6.) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat, illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át (referenciák esetén a teljesítés napján, árbevétel esetén az adott üzleti év
utolsó napján érvényes) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
7.) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)–b) pont szerinti információkat. Az ajánlatban nyilatkozni kell a
Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában.
8.) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011.
(XII.23.) kormányrendelet 7. § szerint kell eljárni.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében szerepelnek. A
nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő

mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
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gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
11.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § szerint kell eljárni.
12.) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban kérjük benyújtani.
13.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14.) A felhívás III.2.2) és III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1, P2, M1, M2, M3
15.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték nyújtásához.
16.) Az ajánlathoz csatolni kell a termék gyártójától származó, 30 napnál nem régebbi keltezésű közbeszerzés
tárgya szerinti Ajánlattevő nevére szóló forgalmazási jogról szóló engedélyt.
17.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vállalja konszignációs raktár üzemeltetését.
18.) Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag azzal a bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített
felmondási joggal vállalhat, hogy amennyiben az adott orvostechnikai eszközre vonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított
közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
19.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Alsó határa:
0 pont. Felső határa: 10 pont
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok összehasonlítása azon részszempont esetén, ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb a
fordított arányosítás módszerével történik. A legkedvezőbb megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat
hozzáviszonyítva kap kevesebbet.
Azon részszempont esetén, ahol a magasabb érték a kedvezőbb egyenes arányosítás módszerével történik. A
legkedvezőbb megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap kevesebbet.
Azon részszempontok esetén, ahol valamely tulajdonság megléte vagy hiánya kerül bírálatra, ott abszolút
módszerrel kerülnek értékelésre az ajánlatok. Az Igen=10 pont a Nem=0 pont.
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.
Az értékelési szempontok súlyszámainak meghatározása:
1. Valamennyi rész esetén a teljes mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF) súlyszáma: 80
2. Műszaki részszempontok súlyszámai:
1-41. részek esetén: 20
42-43. részek esetén: 32
A műszaki szempontok részletezése:
1.) Rész
Atraumatikus végkiképzés megléte (igen/nem) 10
Megtöretéssel szembeni ellenállás foka (Rad) (nagyobb a jobb) 10
2.) Rész
Legkisebb külső átmérő (Fr) (kisebb a jobb) 10
Atraumatikus végkiképzés megléte (igen/nem) 5
Megtöretéssel szembeni ellenállás foka (Rad) (nagyobb a jobb) 5
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3.) Rész
4 tagú szeleprendszer megléte (igen/nem) 5
8 féle átmérőválaszték (db) (nagyobb a jobb) 5
Csavarzáras dilátor mechanizmus megléte (igen/nem) 5
Hidrofilborítás megléte (igen/nem) 5
4.) Rész
Flow kapacitás mértéke (6 Fr katéterre) (ml/sec) (nagyobb a jobb) 8
Torque kontroll mértéke (nagyobb a jobb) 5
Megtöretéssel szembeni ellenállás foka (Rad) (nagyobb a jobb) 4
RTG láthatóság mértéke (%) (nagyobb a jobb) 3
5-6. Rész
Flow kapacitás mértéke (6 Fr katéterre) (ml/sec) (nagyobb a jobb) 10
Torque kontrol mértéke (nagyobb a jobb) 5
Megtöretéssel szembeni ellenállás foka (Rad) (nagyobb a jobb) 5
7-9.) Rész
Flow kapacitás mértéke (6 Fr katéterre) (ml/sec) (nagyobb a jobb) 5
Torque kontrol mértéke (nagyobb a jobb) 5
Alakválaszték száma (db) (nagyobb a jobb) 5
Belső lumenméret 6F (inch) (nagyobb a jobb) 5
10.) Rész
Speciális görbületek (pl.:TIG) megléte (igen/nem) 20
11-12.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 4
Oldalág elérhetőség (cellaátmérő) (inch) (nagyobb a jobb) 4
Sugárfogó képesség mértéke (nagyobb a jobb) 2
Stentvolumen (%) (kisebb a jobb) 2
(A lefedett felszín és a szabadon maradt felület aránya, minél kisebb)
TLR (restenosis minimalis) (%) (kisebb a jobb) 4
(250 betegre vonatkozó study min. 6 hónapos utánkövetéssel)
Strut vastagság (minimum) (inch) (kisebb a jobb) 4
13.) Rész
Méretválaszték száma (db) (nagyobb a jobb) 5
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 4
Strut vastagság (minimum) (inch) (kisebb a jobb) 4
Sugárfogó képesség mértéke (nagyobb a jobb) 2
(TLR) Restenosis mértéke (%) (kisebb a jobb) 5
14.) Rész
Méretválaszték száma (db) (nagyobb a jobb) 5
RBP >17 atm (nagyobb a jobb) 2
Strut vastagság (inch) (kisebb a jobb) 2
Tip profile kialakítása (kisebb a jobb) 4
Radial force mértéke (Bar) (nagyobb a jobb) 5
(TLR) Restenosis mértéke (%) (kisebb a jobb) 2
(250 betegre vonatkozó study min. 6 hónapos utánkövetéssel)
15.) Rész
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Passzív bevonat megléte IFU-ban (igen/nem) 10
Méretválaszték száma (db) (nagyobb a jobb) 4
Strut vastagság (inch) (kisebb a jobb) 6
16.) Rész
Levezethetőség 2
Méretválaszték száma (db) (nagyobb a jobb) 2
Marker megléte a stenten (igen/nem) 8
Passzív bevonat megléte (igen/nem) 8
17.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 10
Méretválaszték az adott hosszon (db) (nagyobb a jobb) 4
Jobb pushabilitást biztosító technológia megléte (igen/nem) 4
Lesion entry profile (inch) (kisebb a jobb) 2
18.) Rész
Bizonyítottan 3 éven belüli teljes felszívódás (igen/nem) 10
Alacsony TLR (%) (kisebb a jobb) 10
19.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 6
Ballon nyomásállóságának mértéke (ATM) (nagyobb a jobb) 6
Jobb pushabilitást biztosító technológia megléte (igen/nem) 6
Méretválaszték száma (db) (nagyobb a jobb) 2
20.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 5
Méretválaszték száma az adott hosszúságban (db) (nagyobb a jobb) 5
Shaft átmérő (inch) (kisebb a jobb) 5
Tip entry profile (inch) (kisebb a jobb) 5
21.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 6
Ballon nyomásállóságának mértéke (ATM) (nagyobb a jobb) 6
Jobb pushabilitást biztosító technológia megléte (igen/nem) 6
Méretválaszték száma az adott hosszúságban (db) (nagyobb a jobb) 2
22.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 9
Ballon nyomásállóságának mértéke (ATM) (nagyobb a jobb) 9
Méretválaszték száma az adott hosszúságon (db) (nagyobb a jobb) 2
23.) Rész
Hidrofil bevonat megléte (igen/nem) 5
RX és OTW változatban is elérhető (igen/nem) 5
Flexibilis wolfram marker megléte (igen/nem) 5
6F-en kissing technikára alkalmas (igen/nem) 5
24.) Rész
Crossing profile (inch) (kisebb a jobb) 8
Jobb pushabilitást biztosító technológia megléte (igen/nem) 4
Súrlódás mértéke (alacsonyabb a jobb) 6
Méretválaszték az adott hosszon (db) (nagyobb a jobb) 2
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25.) Rész
NC és OTW változatban elérhetőség megléte (igen/nem) 10
Átmérő és hosszválaszték (db) (több a jobb) 10
26.) Rész
PACCOCATH technológia megléte (igen/nem) 10
5 F guiding katéter kompatibilitás (igen/nem) 10
27.) Rész
In-stent Laesion Late Loss (%) (kevesebb a jobb) 15
Levezethetőség 3
Trackabilitás 2
28.) Rész
NC „Dogbone” alakzat megléte (igen/nem) 10
A ballonon 3 platina marker megléte (igen/nem) 5
Összesen 35 féle méretmatrix megléte (igen/nem) 5
29.) Rész
Duralyn alapanyag megléte (igen/nem) 10
900 Psi Nyomásállóság (igen/nem) 5
Hub kialakítás (igen/nem) 5
30.) Rész
Tip variációk száma (db) (nagyobb a jobb) 2
150 cm-es hosszabbító drót megléte (igen/nem) 14
Flexibilis vég formázhatóság mértéke (nagyobb a jobb) 2
Flexibilis vég ellenállóképessége megtöretéssel szemben (nagyobb a jobb) 2
31.) Rész
Megtöretéssel szembeni ellenállóképesség (Rad) (nagyobb a jobb) 8
Flexibilitás mértéke „C” típusú laesion (Nm) (nagyobb a jobb) 6
Torque kontrol mértéke (nagyobb a jobb) 4
32-33.) Rész
Flexibilitás mértéke „C” típusú laesion (Nm) (nagyobb a jobb) 10
Sugárfogó képesség mértéke (nagyobb a jobb) 6
Torque kontrol mértéke (nagyobb a jobb) 4
34-37.) Rész
Torque kontrol mértéke (nagyobb a jobb) 10
Sugárfogó képesség mértéke (nagyobb a jobb) 5
Megtöretéssel szembeni ellenálló képesség foka (Rad) (nagyobb a jobb) 5
38.) Rész
Moderate és light support formában is elérhető (igen/nem) 10
2 cm-es sugárfogó tip és polymer bevonat megléte (igen/nem) 5
185 és 300 cm-es változatban elérhetőség (igen/nem) 5
39.) Rész
Stainless steel mag megléte (igen/nem) 5
Distalisan hydrophil, proximalisan PTFE bevonat megléte (igen/nem) 5
18.5 és 28 cm hosszú hydrophil bevonatú változat megléte (igen/nem) 5
Megtöretéssel szembeni ellenállóság foka (Rad) (nagyobb a jobb) 5
40.) Rész
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Rendkívüli keménység megléte biztonságos floppy (6 cm-es) tip-el (igen/nem) 10
75, 145, 180 és 260 cm-es hosszúságban is elérhető (igen/nem) 10
41.) Rész
Nem csavaros torquer megléte (igen/nem) 10
15 és 20 cm-es összekötő megléte (igen/nem) 10
42-43.) Rész
Szívkatéterezéshez használt általános szettek Acist használatával
Izolációs lepedő: 3
— Átnedvesedéssel kapcsolatos ellenállás foka 1
— Nedvszívó képesség mértéke 1
— A pukciós nyílás tapadási képesség mértéke 1
Kompress: 1
— nedvszívó képesség foka 1
Tű: 2
— merevségének mértéke 1
— Él kiképzés kidolgozottságának foka 1
Vezetődrót: 3
— Flexibilitás mértéke 1
— Megtöretéssel szembeni ellenállóképesség foka 1
— Érfal és a drót közötti súrlódás mértéke 1
Köpeny: 3
— Nedvességgel szembeni ellenállóképesség foka 1
— Folyadék lepergetési képesség mértéke 1
— Bekötési módszerekkel való kompatibilitás mértéke 1
Egyszer használatos eszköz zárt rendszerű angiographiához(Acist):
— Nyomástűrés biztonságának mértéke 10
— Belső lumen átmérő (nagy) 10.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 137. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
25.11.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

