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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179342-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Mechanoterápiás eszközök
2015/S 099-179342

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 Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4032
Debrecen, Kassai út 26. I./14.)
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese, osztályvezető
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:
Adásvételi szerződés_DEGF-208_ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az
Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina
Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179342-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
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Adásvétel
A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
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-208_ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az
Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina
Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000, 33124100, 33196200, 33155000, 37441100, 33158210, 33193120, 33192150, 38434520,
33141624, 42923200, 33120000, 33194120, 37441900, 37442400, 37441300, 37441400, 33192000,
33193121, 33141710, 33141720, 33128000, 22110000, 33156000, 39221180, 37420000, 37421000,
37524100

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:
1.rész:
OM-01 Goniométer és izomerő mérő készülék 1 db
OB-30 Járássegítő eszköz 1 db
OM-45 Ujjmozgató szett 1 db
2.rész:
OM-18 Térdmozgató, programozható 2 db
OM-27 Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt 1 db
OM-30 Aktív - passzív kar és lábmozgató, gyermek 1 db
III-09 Motomed vagy azzal egyenértékű felnőtt aktív-passzív alsó és felső végtag mozgató és edzőkészülék 1
db
3.rész:
OM-09 Vállmozgató, programozható 2 db
OM-29 Gyerek állítógép 1 db
OM-32 Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek 2 db
OM-33 Futópad 1 db
OM-42 Pszihológiai tesztek gyermekek számára 1 db
OM-13 Hólyagtelítettség mérő 1 db
4.rész:
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OM-04 Szelektív ingeráram kezelő eszköz 1 db
OB-21 Kerekesszék, aktív 1 db
OB-22 Kerekesszék, felnőtt 7 db
5.rész:
OM-05 Antidecubitus matrac kompresszorral 8 db
OM-15 Antidecubitus párna 2 db
OM-28 Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 1 db
OB-20 Gyógyszerosztó kocsi 1 db
OM-34 Ellptikus tréner 1 db
OM-35 Erőgép 1 db
OM-36 Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez 1 db
OM-37 Evezőpad 1 db
OM-39 Therapy Master 1 db
III-12 Szobakerékpár 3 db
6.rész:
OM-11 Vérgázanalizátor 1 db
7.rész:
OM-06 Ülőmérleg 1 db
OM-17 Cryoterápiás szett 1 db
OM-48 Porlasztókészülék 1 db
OB-25 Rögzítő heveder 4 db
OB-26 Paraván 2 db
OB-27 Infúziós állvány 5 db
OB-31 Röntgenfilm néző 3 db
OB-38 Kapaszkodók ágyhoz 20 db
OB-39 Oldalrács 2 db
III-10 Corposano vagy azzal egyenértékű szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére 2
db
III-18 Hidraulikus ágy 5 db
III-19 Éjjeli szekrény 5 db
III-20 Fül hőmérő digitális 2 db
III-21 Vérvételi szék 2 db
III-22 Inhalációs készülék 2 db
III-24 Fürdető szék 4 db
III-26 Aneroid RR mérő 2 db
8. rész:
OM-31 Lovasterápiás készülék gyermek 1 db
9. rész:
OM-07 Betegemelő 1 db
OB-08 Fürdető ágy 1 db
OB-09 Beteg fürdető kocsi 1 db
OB-10 Beteg fürdető szék 1 db
10. rész:
OB-13 Multifunkciós kezelőágy 1 db
OB-15 Felállító ágy 1 db



HL/S S99
23/05/2015
179342-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/24

23/05/2015 S99
http://ted.europa.eu/TED

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

4/24

OB-16 Masszázs ágy 1 db
OB-17 Masszírozó ágy 2 db
OB-18 Bobath ágy 1 db
11. rész:
OM-08 Kerekesszék felállító 1 db
OM-38 Extenziós eszköz (függesztőrács) 3 db
OB-23 Gyermekkocsi 3 db
OB-24 Multifunkciós ültető egység 1 db
OB-28 Guruló keret 1 db
OB-29 Guruló keret, gyermek 1 db
OB-32 Szoba WC 3 db
OB-33 Csúsztató korong 4 db
OB-34 Csúszólap, átültetéshez 2 db
OB-35 Mankó 2 db
OB-36 Járókeret 2 db
OB-37 Bot 4 db
12. rész:
III-14 Lézerzuhanyfej kiterjedt lágylézer kezelés eszköze gyógylézer családhoz 1 db
13. rész:
OM-40 Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus. Logopédiai eszközcsomag, mely áll 93 tételből és
pszichológiai eszközcsomag, mely áll 76 tételből.
OM-41 Pszihológiai és logopédiai tesztek. Pszihológiai teszt csomag, mely áll 9 tételből és logopédiai teszt
csomag, mely áll 1 tételből.
OM-43 Ergoterápiás eszközök. Kézerősítő speciális eszközcsomag, mely áll 5 tételből. Kézügyesség fejlesztő
eszközcsomag, mely áll 37 tételből. Tankonyha eszközcsomag, mely áll 54 tételből. Tankonyha + ADL
eszközcsomag, mely áll 22 tételből. Fürdőszoba eszközcsomag, mely áll 11 tételből.
III-01 Bender-Gestalt-vizuomotoros koordináció érettsége 1 db
III-02 Leiter-R-az intelligencia és a kognitív képeségek nonverbális mérése 1 db
III-03 Wisconsin teszt-végrehajtó funkciók feltárása 1 db
III-04 WISC-IV-gyermek intelligencia teszt 1 db
III-05 TROG-nyelvtani szerkezetek megértése teszt 1 db
III-06 Mill Hill-szókincs vizsgálat 1 db
III-07 GAT-verbális, nonverbális, numerikus, térbeli képességek mérése 1 db
III-08 Bordásfal 5 db
III-11 Tornaszőnyeg 5 db
III-13 Tükör falra szerelhető nagy méretű kb. 2x3 m 1 db
III-15 Súlyok, labdák, gumiszalag, egyensúlyfejlesztő eszközök. Erősítő gumiszalagok, mely áll 24 tételből.
Labdák (ball) 5 db. Tépőzáras súlyok, mely áll 15 tételből. Egyensúlyozó korong 2 db. Egyensúlyozó deszka
2 db. Egyensúlyozó eszköz (félgömb 55 cm) 1 db. Billenő talp 150x60 cm 1 db. Billenő talp 40x30 cm 1 db.
Kézisúlyzók 6 pár.
III-16 Konduktív terápiás eszközök mozgásfejlesztéshez: 3 részes zsámoly, 7 fokos szék (5 db) létra 1 db
III-17 Tornapad 2 db
III-23 Gurulós ágyasztal 5 db
III-25 Fellépő szék 5 db
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A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott konkrét
méretek vonatkozásában +/- 15 %-os eltérést elfogad.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

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
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000, 33124100, 33196200

3) Mennyiség
OM-01 Goniométer és izomerő mérő készülék 1 db
OB-30 Járássegítő eszköz 1 db
OM-45 Ujjmozgató szett 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000

3) Mennyiség
OM-18 Térdmozgató, programozható 2 db
OM-27 Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt 1 db
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OM-30 Aktív - passzív kar és lábmozgató, gyermek 1 db
III-09 Motomed vagy azzal egyenértékű felnőtt aktív-passzív alsó és felső végtag mozgató és edzőkészülék 1
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000, 33124100, 37441100

3) Mennyiség
OM-09 Vállmozgató, programozható 2 db
OM-29 Gyerek állítógép 1 db
OM-32 Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek 2 db
OM-33 Futópad 1 db
OM-42 Pszihológiai tesztek gyermekek számára 1 db
OM-13 Hólyagtelítettség mérő 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33196200, 33155000, 33158210, 33193120

3) Mennyiség
OM-04 Szelektív ingeráram kezelő eszköz 1 db
OB-21 Kerekesszék, aktív 1 db
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OB-22 Kerekesszék, felnőtt 7 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
37441900, 37442400, 37441300, 37441400

3) Mennyiség
OM-05 Antidecubitus matrac kompresszorral 8 db
OM-15 Antidecubitus párna 2 db
OM-28 Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 1 db
OB-20 Gyógyszerosztó kocsi 1 db
OM-34 Ellptikus tréner 1 db
OM-35 Erőgép 1 db
OM-36 Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez 1 db
OM-37 Evezőpad 1 db
OM-39 Therapy Master 1 db
III-12 Szobakerékpár 3 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33124100, 38434520

3) Mennyiség
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OM-11 Vérgázanalizátor 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33124100, 33155000, 33158210, 33192150, 33141624, 42923200, 33120000, 33194120, 33192000

3) Mennyiség
OM-06 Ülőmérleg 1 db
OM-17 Cryoterápiás szett 1 db
OM-48 Porlasztókészülék 1 db
OB-25 Rögzítő heveder 4 db
OB-26 Paraván 2 db
OB-27 Infúziós állvány 5 db
OB-31 Röntgenfilm néző 3 db
OB-38 Kapaszkodók ágyhoz 20 db
OB-39 Oldalrács 2 db
III-10 Corposano vagy azzal egyenértékű szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére 2
db
III-18 Hidraulikus ágy 5 db
III-19 Éjjeli szekrény 5 db
III-20 Fül hőmérő digitális 2 db
III-21 Vérvételi szék 2 db
III-22 Inhalációs készülék 2 db
III-24 Fürdető szék 4 db
III-26 Aneroid RR mérő 2 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

Rész száma: 8
Elnevezés: Adásvételi szerződés 8.
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1) Rövid meghatározás
ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000

3) Mennyiség
OM-31 Lovasterápiás készülék gyermek 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33196200

3) Mennyiség
OM-07 Betegemelő 1 db
OB-08 Fürdető ágy 1 db
OB-09 Beteg fürdető kocsi 1 db
OB-10 Beteg fürdető szék 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33192000
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3) Mennyiség
OB-13 Multifunkciós kezelőágy 1 db
OB-15 Felállító ágy 1 db
OB-16 Masszázs ágy 1 db
OB-17 Masszírozó ágy 2 db
OB-18 Bobath ágy 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33196200, 33193120, 33193121, 33141710, 33141720

3) Mennyiség
OM-08 Kerekesszék felállító 1 db
OM-38 Extenziós eszköz (függesztőrács) 3 db
OB-23 Gyermekkocsi 3 db
OB-24 Multifunkciós ültető egység 1 db
OB-28 Guruló keret 1 db
OB-29 Guruló keret, gyermek 1 db
OB-32 Szoba WC 3 db
OB-33 Csúsztató korong 4 db
OB-34 Csúszólap, átültetéshez 2 db
OB-35 Mankó 2 db
OB-36 Járókeret 2 db
OB-37 Bot 4 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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
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ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33128000

3) Mennyiség
III-14 Lézerzuhanyfej kiterjedt lágylézer kezelés eszköze gyógylézer családhoz 1 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat
támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-
műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
22110000, 33156000, 39221180, 33154000, 37420000, 37421000, 37524100

3) Mennyiség
OM-40 Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus
1 db logopédiai rész - 1 db pszichológiai rész
1 db logopédiai rész:
Eszköz megnevezése/Mennyisége (darab)
Differix 2 db
Halli Galli társasjáték 1 db
Dixit társasjáték 1 db
Digit 1 db
Ügyes boci társasjáték 2 db
Hang-helyzet lottó 1 db
Táblás logikai készlet - formák 1 db
Logo - Ki ismeri az órát? 1 db
Ritmuskészlet táskában 1 db
Állatos hanglottó 1 db
Hanglottó - mindennapok hangjai 1 db
Hangtörténetek 1. 1 db
Hangszer lottó 1 db
Hangtörténetek 2. 1 db
Hanglottó: állatok és természeti jelenségek 1 db
Hanglottó: cselekvés és hangszerek 1 db
Előtte és utána párosító 1 db
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László M. Ágnes: Beszédészlelés (CD mel-léklettel) 1 db
elhelyezés 1 db
SCH 12074 Képes történetek - Egy nap - Flo-val 1 db
SCH 12063 Képes történetek - Éva történetei 1 db
SCH 12076 Képes történetek - Problémák és megoldásaik 1 db
SCH 12221 Képes történetek - Tréfás esetek 1 db
SCH 12018 Képes történetek - Mesélj róla! 1 db
SCH 12026 Képes történetek - Természet és technika 1 db
SCH 12048 Érzelmek képekben 1 db
AKR 20600 Gyümölcsaromák 1 db
Pippo kártyajáték - Piatnik 1 db
SOROZAT KERETTEL 1 db
AKCIÓS PRIMO TELJES SOROZAT KE-RETTEL 1 db
AKCIÓS miniLÜK „TELJES SOROZAT” CSOMAG 1 db
Játékház Képes olvasókönyv 2 db
Játékház Betűtanítás írásfüzet I. 2 db
Játékház Betűtanítás írásfüzet II. 2 db
Játékház Feladatlapok I. 2 db
Játékvár Differenciáló feladatlapok 2 db
Olvasókönyv 2.o. 2 db
Játékvár Differenciáló magyar nyelvi munka-tankönyv 2 db
Játékvár Feladatlapok 2 db
Játékvár Képes olvasókönyv 2.o. 2 db
Játékvár Munkatankönyv 2 db
Játékváros 3.o. Differenciáló munkatankönyv 2 db
Játékváros Feladatlapok 3.o. 2 db
Játékváros Képes olvasókönyv 3.o. 2 db
Játékváros Magyar nyelvi mtk. 3.o. 2 db
Játékvilág Feladatlapok 4.o. 2 db
Játékvilág Fogalmazás mf 4.o. 2 db
Játékvilág Képes olvasókönyv 4.o. 2 db
Játékvilág Magyar nyelvi mtk. 4.o. 2 db
Logopédiai vizsgálatok kézikönyve 1 db
Kiss Andrea -Gyakorlóanyag felnőtteknek az R hang automatizálásához 1 db
Kiss Andrea -Gyakorlóanyag felnőtteknek az S-Zs-Cs és Sz-Z-C hang gyakorlásához 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 1. (d,t,p,b) - Olvasás és írásfej-lesztő feladatok 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 1. (d,t,p,b) - Olvasásfejlesztő füzetek,
betűcsoportonként 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 2. (o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) - Olvasás és írásfejlesztő
feladatok 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 2. (o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) - Olva-sásfejlesztő füzetek,
betűcsoportonként 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 3. (ty,gy,ny,ly) - Olvasás és írásfejlesztő feladatok 1
db
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Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 3. (ty,gy,ny,ly) - Olvasásfej-lesztő füzetek,
betűcsoportonként 1 db
S.:Betűről-betűre 4. (g,k,f,v) - Olvasás 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 4. (g,k,f,v) - Olvasásfejlesztő füzetek,
betűcsoportonként 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 5. (sz,z,c,s,zs,cs) - Olvasás és írásfejlesztő feladatok 1
db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 5. (sz,z,c,s,zs,cs) - Olvasásfej-lesztő füzetek,
betűcsoportonként 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 6. (m,n,h,l,r,j) - Olvasás és írásfejlesztő feladatok 1
db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 6. (m,n,h,l,r,j) - Olvasásfej-lesztő füzetek,
betűcsoportonként 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 7. (a-á) - Olvasás és írásfej-lesztő feladatok 1 db
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. - Vajda S.: Betűről-betűre 7. (a-á) - Olvasásfejlesztő fü-zetek, betűcsoportonként
1 db
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet I. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisisko-lások számára 1 db
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet II. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisisko-lások számára 1 db
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet III. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisisko-lások számára 1 db
Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet IV. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisisko-lások számára 1 db
Takácsné Nagy Judit: Jól olvasom, jól értem - A verbális gondolkodás és szövegértelmezés gyakorlatai a
magyar szólások, közmondások felhasználásával 10- 18 éves tanulók számára 1 db
Különböző tárgyak hangjai CD-vel (MDDV20621) 1 db
A tér hangjai 2 CD 1 db
1 db pszichológiai rész:
Eszköz megnevezése/Mennyisége (darab)
Fa gyöngy mix 2 db
Taktilis memória 2 db
Képgyűjtemény-élelmiszerek 2 db
Gyújtsd össze 2 db
Különböző szemszögből 2 db
Érzékelés 2 db
Hogy is történt 2 db
Logic-történetek időrendi sorrendben 2 db
Négy évszak filctábla 2 db
Árnyékpárosító 2 db
Vésike betűépítő 2 db
Kakas kirakó 2 db
Maci kirakó 2 db
Nyuszi kirakós 2 db
Járművek dominó 2 db
Háztáji állatos dominó 2 db
Bölcsis lottó 2 db
NODDY-Betűvonat 2 db
Sapientino-Ismerd meg a betűket 2 db
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Játszva megismerjük a formákat 2 db
Logo Colorino-színek és formák 2 db
Archelino logikai fejlesztő játék 2 db
Crayola Mini mozaik készlet 2 db
Mozaik készlet- 120 db-os csillogó 2 db
Játszva megismerjük az órát 2 db
Játszva megismerjük a háziállatokat 2 db
Galt szívószál építő készlet 2 db
Sapentino-Játszunk a formákkal 2 db
Mozaik készlet- 72 db-os csillogó 2 db
Sapientino-Írni tanulók 2 db
Fűzős képkészítő készlet 2 db
Eichhorn fa formavezető kicsi 2 db
Eichhorn fa gyöngyfűzőszett közepes 2 db
Eichhorn fa formavezető-közepes 2 db
Formafelismerő kocka 2 db
Sapientino-Barátaim az állatkölykök 2 db
Logo-Duo-Összetartoznak 2 db
Eichhorn fa gyöngyfűzőszett nagy 2 db
OM-41 Pszihológiai és logopédiai tesztek
A javasolt típus csak irányadó. Az ajánlattétel során a felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál
jobb terméket kell megajánlani!
Pszihológiai tesztek rész:
Eszköz megnevezése/Mennyisége (darab)
Leiter-R-az intelligencia és a kognitív képes-ségek nonverbális mérése 1 db
Wisconsin teszt-végrehajtó funkciók feltárása 1 db
TROG-nyelvtani szerkezetek megértése teszt 1 db
Mill Hill-szókincs vizsgálat 1 db
GAT-verbális, nonverbális, numerikus, térbeli képességek mérése 1 db
Rorschach teszt-projektív személyiségmérésre 1 db
MMPI teszt-személyiségleltár 100 fő kiérté-kelésére 1 db
STAI-Y-állapot-vonás szorongás kérdőív 1 db
PAS-pszichogeriátriai becslőskálák 1 db
Logopédiai teszt rész:
Eszköz megnevezése/Mennyisége (darab)
Western Aphasia Battery - Revised (WAB-R) full kit (teljes teszt) 1 db
OM-43 Ergoterápiás eszközök
Figyelem! A javasolt típus csak irányadó. Az ajánlattétel során a felsorolt termékekkel legalább egyenértékű,
vagy annál jobb terméket kell megajánlani!
Eszköz megnevezése/Mennyisége (darab)
Kézerősítő speciális eszközök:
Ergoterápiás szett 1 db
vertikális spirál 1 db
worm srew 1 db
cube therapy 1 db
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ülőpárna-ék alakú 1 db
Kézügyesség fejlesztő eszközök:
Gyurma kéz és ujjerősítéshez 170 gr (5 különböző színben) 2-2 szett
Kéz és ujjerősítő tojás (4 különböző színben) 1-1 db
Kezesmester (3 különböző színben) 1-1 db
Tüskés labdák (5 különböző szín-ben) 2-2 db
Kézerősítő gömb (5 különböző színben) 1-1 db
Masszírozó henger 2 db
Tépőzáras súly (2x450 gr, 2x600 gr, 2x1130 gr) 1-1 db
Tankonyha:
Amalia edényfogó 2 db
iris konyharuha 4 db
rajtan fűszertartó 2 szett
charm tojásszeletelő 2 db
charm almaszeletelő 2 db
strilla magozókés 2 db
idealisk krumlinyomó 1 db
flecking keverőtál 2 db
idelig keverőtál 2 db
idelig keverőtál 2 db
mixtur sütőbe való tál 1 db
koncis pecsenyesütő 1 db
legitim vágódeszka 2 szett
konzervnyitó 1 db
Vízforraló 1 db
Univerzális zöldséghámozó vízszintes pengével 2 db
Univerzális zöldséghámozó függőleges pengével 2 db
Mesterfogás csipesz 1 db
Mesterfogás keverőkanál 2 db
mesterfogás lapát 2 db
mesterfogás merőkanál 2 db
mesterfogás szedőkanál 2 db
Szűrőcsoda 1 db
Konyhai kés 1 db
szeletelő kés 1 db
kenyérvágó kés tokkal 1 db
késélező 1 db
gyúrólap 1 db
nyújtó 1 db
konyhaművész szeletelő kézvédővel 1 db
Maxi mix 1 db
desszertes gyűró 1 db
bébi tányér 1 db
etetőtálka szett 1 db
bébi evőeszköz 1 db
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füles bébipohár 1 db
Tankonyha + ADL eszközök:
kings készlet (étkezési) 1 db
Reflex kések 1 db
RA evőeszközök 1 db
Csiptetős villa 2 db
6 az 1 ben multifunkcionális nyitó 1 db
flexibilis nyelű kanál 1 db
konyhai munkaállomás 1 db
harisnya fel és lehúzó 2 db
kézhosszabbító 3 db
csúszásgátló alátét szögletes 1 db
higiéniás eszközök 1 db
toolfles rögzítősín bothoz mankóhoz 1 db
tépőzáras eszközfogó 1 db
gombáthúzó 1 db
rögzítő deszka 2 db
vágódeszka 2 db
Fürdőszoba:
wc magasító 1 db
fürdetőpad 1 db
kádülőke, kifordítható 1 db
kádülőke, fix, süllyesztett 1 db
zuhanyszék falre szerelhető 1 db
zuhanyszék különálló 1 db
kapaszkodók (hosszú egyenes, rövid, L alakú) 3 db
Állítható Magasságú asztal 1 db
Állítógép foglalkoztató asztallal 1 db
III-01 Bender-Gestalt-vizuomotoros koordináció érettsége
Össz. darabszám: 1 db
III-02 Leiter-R-az intelligencia és a kognitív képeségek nonverbális mérése
Össz. darabszám: 1 db
III-03 Wisconsin teszt-végrehajtó funkciók feltárása
Össz. darabszám: 1 db
III-04 WISC-IV-gyermek intelligencia teszt
Össz. darabszám: 1 db
III-05 TROG-nyelvtani szerkezetek megértése teszt
Össz. darabszám: 1 db
III-06 Mill Hill-szókincs vizsgálat
Össz. darabszám: 1 db
III-07 GAT-verbális, nonverbális, numerikus, térbeli képességek mérése
Össz. darabszám: 1 db
III-08 Bordásfal
Össz. darabszám: 5 db
III-11 Tornaszőnyeg
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Össz. darabszám: 5 db
III-13 Tükör falra szerelhető nagy méretű kb. 2x3 m
Össz. darabszám: 1 db
III-15 Súlyok, labdák, gumiszalag, egyensúlyfejlesztő eszközök
Eszköz/Szükséges mennyiség (darab)
Erősítő gumiszalag (3 különböző színben) 150 cm gyenge - közepes - speciálisan erős 3-3 db
Erősítő gumiszalag (3 különböző színben) 150 cm erős - extra erős - szuper erős 5-5 db
Redondo ball, softball, 26 cm átmérő 5 db
Tépőzáras súlyok (0,5 kg, 0,7 kg, 1,1 kg) 5-5 db
Egyensúlyozó korong (Woobble board) 2 db
Egyensúlyozó deszka 2 db
Egyensúlyozó eszköz félgömb 55 cm 1 db
Billenő talp 150x60 cm 1 db
Billenő talp 40x30 cm 1 db
Kézisúlyzók (1-2 illetve 3 Kg-os) 2-2 pár
Műanyag kézisúlyzó 2x4 kg (pár)
III-16 Konduktív terápiás eszközök mozgásfejlesztéshez: 3 részes zsámoly, 7 fokos szék (5 db) létra 1 db
részei:
— 3 részes zsámoly 1 db
— 6 fokos kisszék 1 db
— 6 fokú lovagló szék 1 db
— Kis zsámoly 1 db
— Kocka zsámoly 1 db
III-17 Tornapad
Össz. darabszám: 2 db
III-23 Gurulós ágyasztal
Össz. darabszám: 5 db
III-25 Fellépő szék
Össz. darabszám: 5 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (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:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1 %-a/naptári nap
(maximum 20 %), amely mindegyik rész esetében önállóan a meghatározott részteljesítési határidőre értendő.
Nyertes ajánlattevő abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít
késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A késedelmi kötbér alkalmazása
valamennyi rész esetén releváns.
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Hibás teljesítés esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény
bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt az Ajánlatkérőt az érintett áru értékének
1 %-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20 %-a szerinti hibás teljesítési kötbér
illeti meg. Nyertes ajánlattevő abban az esetben köteles hibás teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan
okból teljesít hibásan, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A hibás teljesítési kötbér
alkalmazása valamennyi rész esetén releváns.
Ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és az
Ajánlattevőtől a kára megtérítését követelni.
Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki
átadás-átvétel időpontjától számítva): valamennyi rész esetén 12 hónap
— Az 1.,2.,3.,4.,5.,7.,9.,10.,11.,13. részek esetén:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő jogosult - támogatási szerződés terhére
- maximum 30 % előleg igénylésére. Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül
levonásra.
A szállítói finanszírozásra tekintettel a 4/2011. (I.28) Korm. Rendelet 57/A § (1) a) pont alapján történő szállítói
előleg igénybevétele esetén Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján, a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt.
126. § (6) bekezdése (b) pontja szerinti biztosítékot nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték összege a
Kormányrendelet 57. § (3) alapján az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10
%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű. Szállítói
előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult -
vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet,
a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A beszerzés ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 forrásból
valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
— A 6.,8.,12. részek esetén:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés alapján történő kifizetés Kbt. 130. § (1) és (6)
bek., a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 4/2011. (I.28) Korm. Rendelet 55-66. § szerint az igazolt teljesítést
követően kiállított számla átvételétől számított 30 napon belül átutalással történik és a 2003. évi XCII tv.
(Art.) 36/A. § hatálya alá esik. A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
— Az 1.,2.,3.,4.,5.,7.,9.,10.,11.,13. részek esetén:
A támogatás kifizetése szállítói finanszírozással történik. Ezen részek esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet
57/A § (1) a) pont alapján maximum 30 % erejéig lehetőség van szállítói előleg igénybevételére. Az előleg
elszámolása a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet 57/A § (6) bek-re tekintettel az alábbiak alapján történik: Az
előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra. A szerződés alapján történő
kifizetés a Kbt. 130. § (1),(4) és (6) bek. és a 4/2011. (I.28) Korm. Rendelet 57/A § alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Nincs lehetőség a Kbt. 27. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló
ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.

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 felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 75. § (1) bekezdés
b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 2-8. § és 10-11. § szerint a felhívás
feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű iratokkal 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.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014/57 (05.16.) valamint KÉ 2012/61 (06.01.)
útmutatóira.
Az ajánlati felhívás feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló
nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös
ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) d) pontjára tekintettel a következőket valamennyi rész tekintetében:
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 mérleg szerinti eredményről.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt az 1-12. részek
esetén orvosi gép-műszer és/vagy medikai bútor szállításából és/vagy adásvételéből származó, a 13. rész
esetén gyógyászati segédeszközök és/vagy gyógyászati tesztek szállításából és/vagy adásvételéből 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. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. §
(6) bekezdésére valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésére.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamennyi rész
tekintetében ha:
P1) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti év mérleg szerinti eredménye 1
alkalomnál többször negatív.
A követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt az 1-12. részek
esetén orvosi gép-műszer és/vagy medikai bútor szállításából és/vagy adásvételéből származó, a 13. rész
esetén gyógyászati segédeszközök és/vagy gyógyászati tesztek szállításából és/vagy adásvételéből származó
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az
1.rész: 5 560 000 HUF
2.rész: 2 877 500 HUF
3.rész: 3 728 800 HUF
4.rész: 1 532 000 HUF
5.rész: 4 392 000 HUF
6.rész: 400 000 HUF
7.rész: 2 411 350 HUF
8.rész: 200 000 HUF
9.rész: 972 000 HUF
10.rész: 1 316 000 HUF
11.rész: 2 667 000 HUF
12.rész: 120 000 HUF
13.rész: 2 962 314 HUF
értéket.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni (elegendő, ha a közös ajánlattevők közül az
egyik felel meg).
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) bek. a)-c) pontjára tekintettel a következőket valamennyi
rész tekintetében:
M1/A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. e) alapján gyártótól származó CE nyilatkozatot vagy
ezekkel egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megajánlott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M1/B 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből közbeszerzés
tárgya szerinti - gyógyászati segédeszközök és/vagy gyógyászati tesztek szállításából és/vagy adásvételéből
származó - referenciáinak 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).
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.
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdésére valamint a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha
M1/A az 1-12. részek esetén a megajánlott termékre nem rendelkezik gyártótól származó CE nyilatkozattal vagy
ezekkel egyenértékű, tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal,
M1/B a 13. rész esetén nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
megelőző három évben összesen legalább a közbeszerzés tárgya szerinti - gyógyászati segédeszközök és/
vagy gyógyászati tesztek szállításából és/vagy adásvételéből származó - 2 962 314 HUF-ot elérő értékű
referenciával.
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
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-208

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: 6.7.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.7.2015 - 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.7.2015 - 10:00
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. I.
emelet 14. iroda)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 ”Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése az Észak-Alföldi Régiókban”.
A támogatási igény elbírálása megtörtént, a támogatási szerződés aláírásra került.

VI.3) További információk
1) A dokumentációt ajánlattevőnek v. az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni (elektronikus úton
elérni). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció megküldése
igényelhető Fax: +36 52512700-77275, e-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu elérhetőségen, illetve megkérhető
az 50. § (3) szerint H-P-ig 9:30–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9:30–10:00 óra között.
A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő adatokat: A dokumentációt igénylő neve, számlázási
címe, adószáma, tel-, faxszáma valamint email címe.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az ajánlatokat 1
db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített elektronikus példányban
CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapúval
mindenben megegyezik. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
3) 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,
4) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 9:30–15:00 óráig adhatók le, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 9:30–10:00 óra között.
5) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011. (XII.23.)
kormányrendelet 7. § szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő
alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek
aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
7) 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
az Ajánlattevő felelőssége.
8) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át, referencia esetén a teljesítés napján érvényes, az árbevétel tekintetében

mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
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az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam az irányadó.
9) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont, az 55. § (5)-(6) bek. szerinti információkat.
10) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában.
11) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a dokumentációban részletezettek szerint a szerzői és iparjogvédelmi
követelésekkel szembeni helytállásra vonatkozó nyilatkozatot.
12) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében szerepelnek.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem vesz igénybe kapacitást rendelkezésre bocsátó
gazdasági szereplőt, úgy a 8. sz. nyilatkozatot nem kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatba vagy a hiánypótlás
során nem kerül benyújtásra idegen nyelven keletkezett irat, úgy a 15. sz. nyilatkozatot a felelős fordításról nem
kell benyújtani.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 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.
14) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt.
25. § szerint.
15) A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban is benyújthatók, azonban a Kbt. 60. § (3) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon,
eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
16.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő, azonban előleg-visszafizetési biztosíték előírásra
került a szállítói finanszírozással érintett részekre tekintettel. (III.1.1. pont szerint.)
17.) A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
ill. szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
18.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
19.) A teljesítés az irányadó operatív program (ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001) véghatáridején (30.11.2015.) nem
nyúlhat túl, még abban az esetben sem, ha a felhívás II.3) pontjában rögzített időtartam egyébként nem járt
le.
20.) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott időpontokra a közép európai idő
(CET) az irányadó.

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: 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 137.
§ szerint.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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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:
21.5.2015

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

