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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7583-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök
2015/S 007-007583

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. szoba
Címzett: dr. Bodrogi-Borbás Zsuzsanna
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-72173
E-mail: dokaedit@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
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy
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-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó gyógyszerkibocsátó
stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7583-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
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Adásvétel
A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt.98.
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
Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével.

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:
12 havi működéshez szükséges gyógyszerkibocsátó stentek 7 részajánlattételi lehetőséggel: 440 darab
I. rész: Gyógyszerkibocsátó stent CoCr alapanyagú 100 darab.
II. rész: Gyógyszerkibocsátó stent Platinum-Cromium alapú 100 darab.
III. rész: Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus gyógyszerrel bevont, hagyományos fémötvözetű (stainless
steel) 50 darab.
IV. rész: Gyógyszerkibocsátó stent Gyárilag angioplasztikás monorail ballonkatéterre applikált, Chrom-Chobalt
alapú, tubuláris szerkezetű, nem lebomló polimerrel és immunsuppressiv (cytostatikus) gyógyszerrel bevont
coronaria stent 100 darab.
V. rész: Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonat 100 %-ban felszívódó polymer
matrixban 50 darab.
VI. rész: Gyógyszerkibocsátó stent Biodegradábilis abluminális grádiens bevonatú L605 CoCr fémötvözetű bio -
inspired gyógyszerkibocsájtó stent 20 darab.
VII. rész: Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonatú fémstent 20 darab.
A dokumentációban meghatározott szakmai feltételeknek megfelelően.
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 %-kal eltérhetnek.

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

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
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Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
1. rész Gyógyszerkibocsátó stent CoCr alapanyagú 100 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
1. rész Gyógyszerkibocsátó stent CoCr alapanyagú 100 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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

Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
2. rész Gyógyszerkibocsátó stent Platinum-Cromium alapú 100 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
2. rész Gyógyszerkibocsátó stent Platinum-Cromium alapú 100 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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

Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
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3. rész Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus gyógyszerrel bevont, hagyományos fémötvözetű (stainless steel)
50 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
3. rész Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus gyógyszerrel bevont, hagyományos fémötvözetű (stainless steel)
50 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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

Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
4. rész Gyógyszerkibocsátó stent Gyárilag angioplasztikás monorail ballonkatéterre applikált, Chrom-Chobalt
alapú, tubuláris szerkezetű, nem lebomló polimerrel és immunsuppressiv (cytostatikus) gyógyszerrel bevont
coronaria stent 100 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
4. rész Gyógyszerkibocsátó stent Gyárilag angioplasztikás monorail ballonkatéterre applikált, Chrom-Chobalt
alapú, tubuláris szerkezetű, nem lebomló polimerrel és immunsuppressiv (cytostatikus) gyógyszerrel bevont
coronaria stent 100 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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

Adásvételi szerződés - DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
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5. rész Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonat 100 %-ban felszívódó polymer
matrixban 50 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
5. rész Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonat 100 %-ban felszívódó polymer
matrixban 50 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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

Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
6. rész Gyógyszerkibocsátó stent Biodegradábilis abluminális grádiens bevonatú L605 CoCr fémötvözetű bio -
inspired gyógyszerkibocsájtó stent 20 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
6. rész Gyógyszerkibocsátó stent Biodegradábilis abluminális grádiens bevonatú L605 CoCr fémötvözetű bio -
inspired gyógyszerkibocsájtó stent 20 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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

Adásvételi szerződés – DEGF-169 DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére 12 hónapra vonatkozó
gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
7. rész Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonatú fémstent 20 darab.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000
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3) Mennyiség
7. rész Gyógyszerkibocsátó stent Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonatú fémstent 20 darab
A megadott mennyiségek a felhasználás függvényében – 60 % kal eltérhetnek.
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.

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 a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a késedelem további
11. naptól napi 1 %, maximum 20 %, a teljesítés meghiúsulása esetén 25 %.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kifizetése a teljesítés igazolás alapján benyújtott számla alapján átutalással, HUF-ban történik a
Kbt. 130. § (1), (5)–(6) és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése alapján.
A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik
A fizetési feltételek részletes szabályai ajánlati dokumentációban foglaltak szerint történik.

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
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) a)-d) bekezdésében 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 az 56. § (1)szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)–d) 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.
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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, eredménykimutatását 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.
Amennyi a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az
ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó mérleg szerinti eredményről.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt
gyógyszerkibocsátó stentek szállításából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozatot.
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 ha a
P1) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti évben a mérleg szerinti
eredménye 1 alkalomnál többször negatív.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, valamint azon újonnan piacra lépő
szervezetek vonatkozásában, amelyek nem rendelkeznek az előző 3 üzleti évre vonatkozóan a kért
árbevételi adatokkal, ajánlattevő csatolja a működésének ideje alatt - általános forgalmi adó nélkül számított –
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Ebben az esetben Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő közbeszerzési tárgya szerinti
gyógyszerkibocsátó stent szállításból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – összes árbevétele
nem éri el a(z)
I. rész: 15 000 000 HUF-ot,
II. rész: 15 000 000 HUF-ot,
III. rész: 8 000 000 HUF-ot,
IV. rész: 15 000 000 HUF-ot,
V. rész: 10 000 000 HUF-ot,
VI. rész: 5 000 000 HUF-ot,
VII. rész: 5 000 000 HUF-ot.
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) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb a részajánlat tárgya szerinti szállításainak
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ismertetését, az ismertetett szállításokra vonatkozó referencia igazolásokat vagy nyilatkozatokat a
Kormányrendelet 16. § (1)–(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél,
a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M2) a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. b) pontjának megfelelően gyógyszerkibocsátó stentek
gyártására vagy forgalmazására vonatkozó ISO 9001:2009 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási
tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű intézkedések leírását.
M3) a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. e) pontja alapján a termékre vonatkozó EMKI minősítést
igazoló iratok, vagy ezzel egyenértékű, elismert (bármely nemzetközi, vagy nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő
hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
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
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összesen az
adott rész tárgyának megfelelő termék(ek) szállítására vonatkozó, igazolt, szerződésszerű minősítésű, legalább
alábbi összegű referenciával:
I. rész: 15 000 000 HUF-ot,
II. rész: 15 000 000 HUF-ot,
III. rész: 8 000 000 HUF-ot,
IV. rész: 15 000 000 HUF-ot,
V. rész: 10 000 000 HUF-ot,
VI. rész: 5 000 000 HUF-ot,
VII. rész: 5 000 000 HUF-ot.
M2) ha nem rendelkezik gyógyszerkibocsátó stentek gyártására vagy forgalmazására vonatkozó ISO
9001:2009 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű intézkedések
bizonyítékaival.
M3) ha nem rendelkezik a termékre vonatkozó EMKI minősítéssel, vagy ezzel egyenértékű, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a
leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak.
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
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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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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-169

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: 24.2.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
24.2.2015 - 11:00

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
Dátum: 24.2.2015 - 11:00
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: 2016. évben.

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
eredeti példányban papíralapon + elektronikusan 1 db CD-n vagy DVD-n kell benyújtani.
Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel mindenben megegyezik.
2) A dokumentációt ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni (elektronikus
úton elérni). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
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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 H-P-ig 9:00–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9:00–11:00 óra
között.
A dokumentáció megkérésekor az alábbi adatokat szükséges megadni a dokaedit@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, vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokiratban, vagy közokiratban.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum 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.
4) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 8:30–15:00 óráig adhatók le, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 8:30–11:00 óra között.
5) 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.
6) 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.
7) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011. (XII.23.)
kormányrendelet 7. § szerint kell eljárni.
8) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentációban mellékletében szerepelnek.
A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak.
9) 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
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
10) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § szerint kell eljárni.
11) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban kérjük benyújtani.
12.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény megküldésének napján
hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
13.) 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, M1,
M2, M3.
14.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték nyújtásához.
15.) A ajánlatnak tartalmaznia kell gyártástechnológiai előiratot, gyártói nyilatkozatot a terméket alkotó
anyagokról.
16.) Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az illetékes engedélyezési hatóságok nem adtak ki az ajánlattételi
határidőt 60 nappal megelőzően kelt, a jelen eljárásban megajánlott bármely termékre vonatkozóan, azok
forgalomból történő kivonásáról, használatának megtiltásáról, forgalmazásának felfüggesztéséről szóló
határozatot.

mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
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17.) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan a gyártó által kiadott,
termékre vonatkozó származási bizonylatot egyszerű másolatban, amelyből a termék származási országa is
egyértelműen kiderül.
18.) A megajánlott termékek a sterilitásukat a gyártástól számított minimum 2 évig, a szállítástól számítva
minimum 1,5 évig őrizzék meg.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
9.1.2015
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