
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK01719

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:

Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. II. rész XII. fejezet

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség
szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

1776930771

e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő hiánypótlást
kezdeményezi

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2015.10.06

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

A hirdetmény ellenőrzése kötelező.

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési
díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése

Kedvezményre/mentességre nem jogosult.

Egyéb közlemény:

Részenkénti becsült értékek: 1. rész: 135.722.057 HUF 2. rész: 23.550.000 HUF 3.
rész: 93.300.000 HUF 4. rész: 25.196.850 HUF 5. rész: 77.234.896 HUF 6. rész:

78.740.157 HUF 7. rész: 154.330.709 HUF 8. rész: 31.496.063 HUF 9. rész:
105.946.329 HUF 10. rész: 120.000.000 HUF 11. rész: 16.360.023 HUF 12. rész:
23.613.300 HUF 13. rész: 49.084.693 HUF 14. rész: 29.200.000 HUF 15. rész:
50.000.000 HUF 16. rész: 3.850.000 HUF 17. rész: 60.000.000 HUF 18. rész:
25.000.000 HUF 19. rész: 20.000.000 HUF 20. rész: 95.651.694 HUF 21. rész:

9.000.000 HUF 22. rész: 370.654.000 HUF 23. rész: 179.000.000 HUF

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

 
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés:  Amennyiben  a  módosított  vagy  hozzáadott  információ  az
eredeti  ajánlati  felhívásban  szereplő  feltételek  alapvető  módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
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versenyképessége  céljának  figyelembevételével  szükség  lehet  az  eredetileg
kitűzött határidők módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Debreceni Egyetem

Nemzeti
azonosító:(ha ismert)

AK01719

Postai cím:
Egyetem tér 1.

Város:
Debrecen

Postai
irányítószám:
4032

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26.,
Kancellária I. épület I. emelet 13. iroda)
Címzett:
Hamvasné Homonnai Emese osztályvezető

Telefon:
+36 52512700-72173

E-mail:
dokaedit@fin.unideb.hu

Fax:
+36 52512730

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) [x]

Ajánlatkérő  (a  2004/17/EK  irányelv  hatálya  alá  tartozó  esetekben  –  „Egyes
ágazatok”) [ ]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
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II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

DEK-224/2015.:  Orvosi  gép-műszerek  beszerzése  a
TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében.

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

1.  rész:  Szoftver-hardver  rendszer  kemoterápiás  keverékinfúzió  gravimetrikus

készítéséhez

1. tétel: 22 db keverékinfúzió gravimetrikus készítéshez szükséges hardverelemekkel

integráltan működő szoftverrendszer moduljai: gyógyszerészeti (12 db), gyógyszerészi
(2 db), infúziókészítési (3 db), laborsegédi (1 db), nővéri (3 db), HIS és kemoterápiás

szoftverillesztési (1 db) moduljai

2. tétel: 3 db kemoterápiás szoftver rendszer gravimetrikus gyártási hardver moduljai

3. tétel: 3 db precíziós adagolópumpa (oldásra, ambuláns pumpák töltésére)

4. tétel: 2 db veszélyes hulladékcsomagoló berendezés

5. tétel: 3 db aktív anyagátadó boksz
6. tétel: 1 db citosztatikai labor légtér-összetételét felügyelő- vezérlő rendszer

2. rész: Aneszteziológiai eszközök-I.
8/a. tétel: 1 db bronchoscop
9/a. tétel: 1 db transzport monitor
10. tétel: 5 db transzport lélegeztető gép
3. rész: Aneszteziológiai eszközök-II.
7. tétel: 4 db bedside UH készülék,
8/b. tétel: 7 db bronchoscop
9/b. tétel: 4 db transzport monitor
11. tétel: 1 db altató berendezés betegőrző monitorral
4. rész: Alacsony hőmérsékletű sterilizáló rendszer
12. tétel: 1 db alacsony hőmérsékletű sterilizáló rendszer
5. rész: UH-készülékek
13. tétel: 1 db 3D UH berendezés TTE és TEE fejjel
14. tétel: 1 db nagyteljesítményű UH készülék (neonatológiai)
6. rész: Sugárterápiás eszközök-I.
15. tétel: 1 db brachyterápiás afterloading HDR berendezés
7. rész: Sugárterápiás eszközök-II.
16. tétel: 1 db extracranialis sztereo 4D Symmetry

17. tétel: 1 db 4D IMRT

8. rész: Sugárterápiás eszközök-III.
18. tétel: 2 db betegrögzítő rendszer 1 gyorsítóhoz
9.  rész:  Endoscopos  torony  tartozékokkal,  multifunkcionális  fúrórendszer,  Hopkins

optika, bronchoscop rendszer
19. tétel: 1 db endoscopos torony tartozékokkal
20.  tétel:  1  db  fülsebészeti,  cochleáris  implantációhoz,  orr-  melléküregi  és
koponyaalapi sebészethez multifunkcionális fúrórendszer

21. tétel: 6 db orr-melléküreg sebészethez Hopkins optika

22. tétel: 1 db bronchoscop rendszer endoscopos toronnyal

10. rész: Mikroszkópok
23. tétel: 1 db műtéti mikroszkóp

24. tétel: 1 db konfokális lézerpásztázó és szuperrezolúciós mikroszkóprendszer
11. rész: Sebészeti motor

25. tétel: 1 db sebészeti motor 1

26. tétel: 1 db sebészeti motor 2

12. rész: Artroszkópos torony
27. tétel: 1 db artroszkópos torony
13. rész: ENT navigáció

28. tétel: 1 db endoszkópos orr- és melléküreg sebészet, koponyaalapi sebészethez

elektromágneses ENT navigáció

14. rész: Dokkoló berendezés infúziós pumpákhoz
29. tétel: 40 db dokkoló berendezés infúziós pumpákhoz
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15. rész: Szív-tüdő motor

30. tétel: 1 db szív-tüdő motor

16. rész: Audiométer
31.  tétel:  1  db  otoakusztikus  emisszió,  BERA,  ASSR  vizsgálatra  alkalmas  objektív

audiométer

17. rész: Mobil CT berendezés

32. tétel: 1 db mobil CT berendezés

18. rész: Shaver készülék

33. tétel: 1 db shaver készülék
19. rész: Képerősítő
34. tétel: 1 db képerősítő

20. rész: Stereotaxiás rendszer fejlesztése

35. tétel: 1 db stereotaxiás rendszer fejlesztése

21. rész: Idegsebészeti mikroszkóp upgrade neuronavigációhoz

36. tétel: 1 db idegsebészeti mikroszkóp upgrade neuronavigációhoz
22. rész: Gyermekvizsgálatokra alkalmas MR

37. tétel: 1 db gyermekvizsgálatokra alkalmas MR (1,5 TESLA)

Megjegyzés: az egyes részeken belül a tételek számozása a műszaki specifikációnak

megfelelő számozást követi.

A  nyertes  ajánlattevőnek  feladata  az  eszköz  leszállítása,  a  helyszínen  történő
beszerelése, üzembe helyezése, a kezelő személyzet oktatása is, a Műszaki leírásban

meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a
310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet  26.  § (6)  bekezdése alapján. Minden egyes
termék  valamennyi  jellemzője  vonatkozásában  elfogad  Ajánlatkérő  az  ajánlati
dokumentáció  műszaki  leírásában  meghatározottakkal  egyenértékű  termékeket.  Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatban kell igazolnia.

II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak megfelelően)
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33000000-0

További tárgy(ak) 33197000-7

33124120-2

33172000-6

33157400-9

33195200-5

33191000-5

33191100-6

33112200-0

33150000-6

33151000-3

33168000-5

33168100-6

38510000-3

33162000-3

33169000-2

33162200-5

33194100-7

33182000-9

33182300-2

33121400-8

33115100-0

33124100-6

38519000-6

33113100-6

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1)  Az  eljárás  fajtája  (az  eredeti  hirdetményben  szereplő  információnak

megfelelően)

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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IV.2.1)  A  kiíró  által  az  aktához  rendelt  hivatkozási  szám  (az  eredeti

hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)

DEK-224/2015.

IV.2.2)  A  hirdetmény  hivatkozási  száma  elektronikus  úton  benyújtott
hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ]
OJS eSender [x]

Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 16811 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 177 - 320591 2015/09/12 (nap/hónap/év)

IV.2.4)  Az  eredeti  hirdetmény  feladásának  időpontja:  2015/09/08
(nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

Befejezetlen eljárás [ ] Javítás [x] További információ [x]

VI.2)  BEFEJEZETLEN  KÖZBESZERZÉSI  ELJÁRÁSSAL  KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

[ ] A közbeszerzési eljárást megszüntették.

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

[ ] Nem került sor szerződés odaítélésére.

[ ] Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
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VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,

illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék
az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1)  Az  ajánlatkérő
által  benyújtott  eredeti
információ módosítása

[x]

A  TED-en  közzétett
információk  nem
felelnek  meg  az
ajánlatkérő  által
eredetileg
megadottaknak.

[ ]

Mindkettő

[ ]

VI.3.2)  Az  eredeti
hirdetményben

[ ]

A  megfelelő  pályázati
dokumentációban
(a  további  információkat

lásd  a  megfelelő  pályázati
dokumentációban)

[ ]

Mindkettőben
(a további

információkat  lásd  a

megfelelő  pályázati
dokumentációban)

[x]
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VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A  szöveg  módosítandó
része:

A következő helyett: Helyesen:
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II.2.1)  Teljes
mennyiség:

1.  rész:  Szoftver-hardver
rendszer  kemoterápiás
keverékinfúzió gravimetrikus
készítéséhez
1.  tétel:  22  db
keverékinfúzió gravimetrikus
készítéshez  szükséges
hardverelemekkel
integráltan  működő
szoftverrendszer  moduljai:
gyógyszerészeti  (12  db),
gyógyszerészi  (2  db),
infúziókészítési  (3  db),
laborsegédi (1 db), nővéri (3
db),  HIS  és  kemoterápiás
szoftverillesztési  (1  db)
moduljai
2. tétel: 3 db kemoterápiás
szoftver  rendszer
gravimetrikus  gyártási
hardver moduljai
3.  tétel:  3  db  precíziós
adagolópumpa  (oldásra,
ambuláns pumpák töltésére)
4.  tétel:  2  db  veszélyes
hulladékcsomagoló
berendezés
5.  tétel:  3  db  aktív
anyagátadó boksz
6.  tétel:  1  db  citosztatikai
labor  légtér-összetételét
felügyelő- vezérlő rendszer
2.  rész:  Aneszteziológiai
eszközök-I.
8/a. tétel: 1 db bronchoscop
9/a.  tétel:  1  db  transzport
monitor
10.  tétel:  5  db  transzport
lélegeztető gép
3.  rész:  Aneszteziológiai
eszközök-II.
7.  tétel:  4  db  bedside  UH
készülék,
8/b. tétel: 7 db bronchoscop
9/b.  tétel:  4  db  transzport
monitor
11.  tétel:  1  db  altató
berendezés  betegőrző
monitorral
4.  rész:  Alacsony
hőmérsékletű  sterilizáló
rendszer
12.  tétel:  1  db  alacsony
hőmérsékletű  sterilizáló
rendszer
5. rész: UH-készülékek
13.  tétel:  1  db  3D  UH
berendezés TTE és TEE fejjel
14.  tétel:  1  db
nagyteljesítményű  UH
készülék (neonatológiai)

1.  rész:  Szoftver-hardver
rendszer  kemoterápiás
keverékinfúzió
gravimetrikus
készítéséhez
1.  tétel:  22  db
keverékinfúzió
gravimetrikus készítéshez
szükséges
hardverelemekkel
integráltan  működő
szoftverrendszer
moduljai:  gyógyszerészeti
(12 db), gyógyszerészi (2
db),  infúziókészítési  (3
db),  laborsegédi  (1  db),
nővéri  (3  db),  HIS  és
kemoterápiás
szoftverillesztési  (1  db)
moduljai
2.  tétel:  3  db
kemoterápiás  szoftver
rendszer  gravimetrikus
gyártási hardver moduljai
3.  tétel:  3  db  precíziós
adagolópumpa  (oldásra,
ambuláns  pumpák
töltésére)
4.  tétel:  2  db  veszélyes
hulladékcsomagoló
berendezés
5.  tétel:  3  db  aktív
anyagátadó boksz
6. tétel: 1 db citosztatikai
labor  légtér-összetételét
felügyelő-  vezérlő
rendszer
2.  rész:  Aneszteziológiai
eszközök-I.
8/a.  tétel:  1  db
bronchoscop
9/a. tétel: 1 db transzport
monitor
10. tétel:  5 db transzport
lélegeztető gép
3.  rész:  Aneszteziológiai
eszközök-II.
7. tétel:  4 db bedside UH
készülék,
8/b.  tétel:  7  db
bronchoscop
9/b. tétel: 4 db transzport
monitor
11.  tétel:  1  db  altató
berendezés  betegőrző
monitorral
4.  rész:  Alacsony
hőmérsékletű  sterilizáló
rendszer
12.  tétel:  1  db  alacsony
hőmérsékletű  sterilizáló
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6.  rész:  Sugárterápiás
eszközök-I.
15.  tétel:  1  db
brachyterápiás  afterloading
HDR berendezés
7.  rész:  Sugárterápiás
eszközök-II.
16. tétel: 1 db extracranialis
sztereo 4D Symmetry
17. tétel: 1 db 4D IMRT
8.  rész:  Sugárterápiás
eszközök-III.
18. tétel: 2 db betegrögzítő
rendszer 1 gyorsítóhoz
9.  rész:  Endoscopos  torony
tartozékokkal,
multifunkcionális
fúrórendszer,  Hopkins
optika,  bronchoscop
rendszer
19.  tétel:  1  db  endoscopos
torony tartozékokkal
20. tétel: 1 db fülsebészeti,
cochleáris  implantációhoz,
orr-  melléküregi  és
koponyaalapi  sebészethez
multifunkcionális
fúrórendszer
21.  tétel:  6  db
orr-melléküreg  sebészethez
Hopkins optika
22. tétel: 1 db bronchoscop
rendszer  endoscopos
toronnyal
10. rész: Mikroszkópok
23.  tétel:  1  db  műtéti
mikroszkóp
24.  tétel:  1  db  konfokális
lézerpásztázó  és
szuperrezolúciós
mikroszkóprendszer
11. rész: Sebészeti motor
25.  tétel:  1  db  sebészeti
motor 1
26.  tétel:  1  db  sebészeti
motor 2
12.  rész:  Artroszkópos
torony
27. tétel: 1 db artroszkópos
torony
13. rész: ENT navigáció
28. tétel: 1 db endoszkópos
orr- és melléküreg sebészet,
koponyaalapi  sebészethez
elektromágneses  ENT
navigáció
14.  rész:  Dokkoló
berendezés  infúziós
pumpákhoz
29.  tétel:  40  db  dokkoló
berendezés  infúziós

rendszer
5. rész: UH-készülékek
13.  tétel:  1  db  3D  UH
berendezés  TTE  és  TEE
fejjel
14.  tétel:  1  db
nagyteljesítményű  UH
készülék (neonatológiai)
6.  rész:  Sugárterápiás
eszközök-I.
15.  tétel:  1  db
brachyterápiás
afterloading  HDR
berendezés
7.  rész:  Sugárterápiás
eszközök-II.
16.  tétel:  1  db
extracranialis  sztereo  4D
Symmetry
17. tétel: 1 db 4D IMRT
8.  rész:  Sugárterápiás
eszközök-III.
18.  tétel:  2  db
betegrögzítő  rendszer  1
gyorsítóhoz
9.  rész:  Endoscopos
torony  tartozékokkal,
multifunkcionális
fúrórendszer,  Hopkins
optika,  bronchoscop
rendszer
19. tétel: 1 db endoscopos
torony tartozékokkal
20.  tétel:  1  db
fülsebészeti,  cochleáris
implantációhoz,  orr-
melléküregi  és
koponyaalapi  sebészethez
multifunkcionális
fúrórendszer
21.  tétel:  6  db
orr-melléküreg
sebészethez  Hopkins
optika
22.  tétel:  1  db
bronchoscop  rendszer
endoscopos toronnyal
10. rész: Mikroszkóp-I.
23.  tétel:  1  db  műtéti
mikroszkóp
11. rész: Sebészeti motor
25.  tétel:  1  db  sebészeti
motor 1
26.  tétel:  1  db  sebészeti
motor 2
12.  rész:  Artroszkópos
torony
27.  tétel:  1  db
artroszkópos torony
13. rész: ENT navigáció
28.  tétel:  1  db
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pumpákhoz
15. rész: Szív-tüdő motor
30.  tétel:  1  db  szív-tüdő
motor
16. rész: Audiométer
31. tétel: 1 db otoakusztikus
emisszió,  BERA,  ASSR
vizsgálatra alkalmas objektív
audiométer
17.  rész:  Mobil  CT
berendezés
32.  tétel:  1  db  mobil  CT
berendezés
18. rész: Shaver készülék
33.  tétel:  1  db  shaver
készülék
19. rész: Képerősítő
34. tétel: 1 db képerősítő
20.  rész:  Stereotaxiás
rendszer fejlesztése
35. tétel: 1 db stereotaxiás
rendszer fejlesztése
21.  rész:  Idegsebészeti
mikroszkóp  upgrade
neuronavigációhoz
36. tétel: 1 db idegsebészeti
mikroszkóp  upgrade
neuronavigációhoz
22.  rész:
Gyermekvizsgálatokra
alkalmas MR
37.  tétel:  1  db
gyermekvizsgálatokra
alkalmas MR (1,5 TESLA)

Megjegyzés:  az  egyes
részeken  belül  a  tételek
számozása  a  műszaki
specifikációnak  megfelelő
számozást követi.
A  nyertes  ajánlattevőnek
feladata  az  eszköz
leszállítása,  a  helyszínen
történő beszerelése, üzembe
helyezése,  a  kezelő
személyzet  oktatása  is,  a
Műszaki  leírásban
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő  a
dokumentációban
részletesen  leírtakkal
egyenértékű  eszközt  is
elfogad  a  310/2011.
(XII.23.)  Kormány  rendelet
26. § (6) bekezdése alapján.
Minden  egyes  termék
valamennyi  jellemzője
vonatkozásában  elfogad
Ajánlatkérő  az  ajánlati
dokumentáció  műszaki
leírásában

endoszkópos  orr-  és
melléküreg  sebészet,
koponyaalapi  sebészethez
elektromágneses  ENT
navigáció
14.  rész:  Dokkoló
berendezés  infúziós
pumpákhoz
29.  tétel:  40  db  dokkoló
berendezés  infúziós
pumpákhoz
15. rész: Szív-tüdő motor
30.  tétel:  1  db  szív-tüdő
motor
16. rész: Audiométer
31.  tétel:  1  db
otoakusztikus  emisszió,
BERA,  ASSR  vizsgálatra
alkalmas  objektív
audiométer
17.  rész:  Mobil  CT
berendezés
32.  tétel:  1  db  mobil  CT
berendezés
18. rész: Shaver készülék
33.  tétel:  1  db  shaver
készülék
19. rész: Képerősítő
34. tétel: 1 db képerősítő
20.  rész:  Stereotaxiás
rendszer fejlesztése
35.  tétel:  1  db
stereotaxiás  rendszer
fejlesztése
21.  rész:  Idegsebészeti
mikroszkóp  upgrade
neuronavigációhoz
36.  tétel:  1  db
idegsebészeti  mikroszkóp
upgrade
neuronavigációhoz
22.  rész:
Gyermekvizsgálatokra
alkalmas MR
37.  tétel:  1  db
gyermekvizsgálatokra
alkalmas MR (1,5 TESLA)
23. rész: Mikroszkóp-II.
24. tétel:  1 db konfokális
lézerpásztázó  és
szuperrezolúciós
mikroszkóprendszer

Megjegyzés:  az  egyes
részeken  belül  a  tételek
számozása  a  műszaki
specifikációnak  megfelelő
számozást követi.
A  nyertes  ajánlattevőnek
feladata  az  eszköz
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meghatározottakkal
egyenértékű termékeket. Az
egyenértékűséget  az
ajánlattevőnek az ajánlatban
kell igazolnia.

leszállítása,  a  helyszínen
történő  beszerelése,
üzembe  helyezése,  a
kezelő  személyzet
oktatása  is,  a  Műszaki
leírásban
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő  a
dokumentációban
részletesen  leírtakkal
egyenértékű  eszközt  is
elfogad  a  310/2011.
(XII.23.)  Kormány
rendelet  26.  §  (6)
bekezdése  alapján.
Minden  egyes  termék
valamennyi  jellemzője
vonatkozásában  elfogad
Ajánlatkérő  az  ajánlati
dokumentáció  műszaki
leírásában
meghatározottakkal
egyenértékű  termékeket.
Az  egyenértékűséget  az
ajánlattevőnek  az
ajánlatban kell igazolnia.
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III.2.2)  Gazdasági  és
pénzügyi alkalmasság
Az  alkalmasság
minimumkövetelményei:

Alkalmatlan  az
ajánlattevő,  közös
ajánlattevő  valamennyi
rész tekintetében ha:
P1)  az  eljárást  megindító
felhívás  feladásának
napját  megelőzően  lezárt
3 üzleti év mérleg szerinti
eredménye  egy
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 a
közbeszerzés  tárgya
szerinti  (orvosi  eszközök
és/vagy  diagnosztikai
eszközök  szállításából
és/vagy  adásvételéből
származó)  általános
forgalmi  adó  nélkül
számított  árbevétele  nem
éri el az
1. rész: 67.000.000 HUF
2. rész: 11.000.000 HUF
3. rész: 45.000.000 HUF
4. rész: 12.000.000 HUF
5. rész: 38.000.000 HUF
6. rész: 39.000.000 HUF
7. rész: 77.000.000 HUF
8. rész: 15.000.000 HUF
9. rész: 52.000.000 HUF
10.  rész:  149.000.000
HUF
11. rész: 8.000.000 HUF
12. rész: 11.000.000 HUF
13. rész: 24.000.000 HUF
14. rész: 14.000.000 HUF
15. rész: 25.000.000 HUF
16. rész: 1.900.000 HUF
17. rész: 30.000.000 HUF
18. rész: 12.000.000 HUF
19. rész: 10.000.000 HUF
20. rész: 47.000.000 HUF
21. rész: 4.000.000 HUF
22.  rész:  185.000.000
HUF
értéket.

Közös ajánlattevők esetén
a Kbt. 55. § (4) bekezdése
alapján  kell  eljárni

Alkalmatlan  az
ajánlattevő,  közös
ajánlattevő  valamennyi
rész tekintetében ha:
P1)  az  eljárást
megindító  felhívás
feladásának  napját
megelőzően  lezárt  3
üzleti év mérleg szerinti
eredménye  egy
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
a  közbeszerzés  tárgya
szerinti  (orvosi
eszközök  és/vagy
diagnosztikai  eszközök
szállításából  és/vagy
adásvételéből
származó)  általános
forgalmi  adó  nélkül
számított  árbevétele
nem éri el az
1. rész: 67.000.000 HUF
2. rész: 11.000.000 HUF
3. rész: 45.000.000 HUF
4. rész: 12.000.000 HUF
5. rész: 38.000.000 HUF
6. rész: 39.000.000 HUF
7. rész: 77.000.000 HUF
8. rész: 15.000.000 HUF
9. rész: 52.000.000 HUF
10.  rész:  60.000.000
HUF
11. rész: 8.000.000 HUF
12.  rész:  11.000.000
HUF
13.  rész:  24.000.000
HUF
14.  rész:  14.000.000
HUF
15.  rész:  25.000.000
HUF
16. rész: 1.900.000 HUF
17.  rész:  30.000.000
HUF
18.  rész:  12.000.000
HUF
19.  rész:  10.000.000
HUF
20.  rész:  47.000.000
HUF
21. rész: 4.000.000 HUF
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(elegendő,  ha  a  közös
ajánlattevők  közül  az
egyik felel meg).
A  Kbt.  55.  §  (5)
bekezdése  alapján  az
előírt  alkalmassági
követelményeknek  az
ajánlattevők bármely más
szervezet  (vagy  személy)
kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek.

22.  rész:  185.000.000
HUF
23.  rész:  90.000.000
HUF
értéket.

Közös  ajánlattevők
esetén a Kbt.  55. §  (4)
bekezdése  alapján  kell
eljárni  (elegendő,  ha  a
közös ajánlattevők közül
az egyik felel meg).
A  Kbt.  55.  §  (5)
bekezdése  alapján  az
előírt  alkalmassági
követelményeknek  az
ajánlattevők  bármely
más  szervezet  (vagy
személy)  kapacitására
támaszkodva  is
megfelelhetnek.
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III.2.3)  Műszaki,  illetve
szakmai alkalmasság
Az  alkalmasság
minimumkövetelményei:
M2.) alkalmassági feltétel

Alkalmatlan  az
ajánlattevő,  közös
ajánlattevő, ha
M2.)  nem  rendelkezik  az
eljárást megindító felhívás
feladásának  napjától
visszafelé  számított  hat
évben  összesen  legalább
az  alábbi  tárgyú  és
összegű referenciával:
1.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
15.000.000 HUF értékben
kemoterápiás  célú  orvosi
gép-műszer  adásvételéről
szóló referenciával.
2.  rész  esetén:  összesen
minimum nettó 5.000.000
HUF  értékben
aneszteziológiai  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
3.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
30.000.000 HUF értékben
aneszteziológiai  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
4.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
10.000.000 HUF értékben
sterilizáló  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
5.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
15.000.000 HUF értékben
UH-készülék adásvételéről
szóló referenciával.
6.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
30.000.000 HUF értékben
sugárterápiás  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
7.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
60.000.000 HUF értékben
sugárterápiás  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
8.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
10.000.000 HUF értékben
sugárterápiás  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
9.  rész  esetén:  összesen
minimum  nettó
25.000.000 HUF értékben
endoscopos  és/vagy

Alkalmatlan  az
ajánlattevő,  közös
ajánlattevő, ha
M2.) nem rendelkezik az
eljárást  megindító
felhívás  feladásának
napjától  visszafelé
számított  hat  évben
összesen  legalább  az
alábbi tárgyú és összegű
referenciával:
1. rész esetén: összesen
minimum  nettó
15.000.000  HUF
értékben  kemoterápiás
célú  orvosi  gép-műszer
adásvételéről  szóló
referenciával.
2. rész esetén: összesen
minimum  nettó
5.000.000 HUF értékben
aneszteziológiai
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
3. rész esetén: összesen
minimum  nettó
30.000.000  HUF
értékben
aneszteziológiai
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
4. rész esetén: összesen
minimum  nettó
10.000.000  HUF
értékben  sterilizáló
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
5. rész esetén: összesen
minimum  nettó
15.000.000  HUF
értékben  UH-készülék
adásvételéről  szóló
referenciával.
6. rész esetén: összesen
minimum  nettó
30.000.000  HUF
értékben  sugárterápiás
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
7. rész esetén: összesen
minimum  nettó
60.000.000  HUF
értékben  sugárterápiás
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
8. rész esetén: összesen
minimum  nettó
10.000.000  HUF
értékben  sugárterápiás
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
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fül-orr-gégészeti  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
10. rész esetén: összesen
minimum  nettó
60.000.000 HUF értékben
orvosi  mikroszkópok
adásvételéről  szóló
referenciával.
11. rész esetén: összesen
minimum nettó 4.000.000
HUF  értékben  sebészeti
motor  adásvételéről  szóló
referenciával.
12. rész esetén: összesen
minimum nettó 6.000.000
HUF  értékben
artroszkópos  torony
adásvételéről  szóló
referenciával.
13. rész esetén: összesen
minimum  nettó
10.000.000 HUF értékben
fül-orr-gégészeti  vagy
koponyasebészeti
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
14. rész esetén: összesen
minimum nettó 6.000.000
HUF  értékben  dokkoló
berendezés  infúziós
pumpákhoz  adásvételéről
szóló referenciával.
15. rész esetén: összesen
minimum  nettó
20.000.000 HUF értékben
szív-tüdő  motor
adásvételéről  szóló
referenciával.
16. rész esetén: összesen
minimum nettó 1.000.000
HUF  értékben  fül-orr-
gégészeti  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
17. rész esetén: összesen
minimum  nettó
20.000.000 HUF értékben
CT  berendezés(ek)
adásvételéről  szóló
referenciával.
18. rész esetén: összesen
minimum  nettó
10.000.000 HUF értékben
koponya-  és/vagy
gerincsebészeti  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
19. rész esetén: összesen
minimum nettó 4.000.000
HUF  értékben  képerősítő

9. rész esetén: összesen
minimum  nettó
25.000.000  HUF
értékben  endoscopos
és/vagy  fül-orr-
gégészeti  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
10.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  24.000.000  HUF
értékben  orvosi
mikroszkópok
adásvételéről  szóló
referenciával.
11.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  4.000.000  HUF
értékben  sebészeti
motor  adásvételéről
szóló referenciával.
12.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  6.000.000  HUF
értékben  artroszkópos
torony  adásvételéről
szóló referenciával.
13.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  10.000.000  HUF
értékben  fül-orr-
gégészeti  vagy
koponyasebészeti
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
14.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  6.000.000  HUF
értékben  dokkoló
berendezés  infúziós
pumpákhoz
adásvételéről  szóló
referenciával.
15.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  20.000.000  HUF
értékben  szív-tüdő
motor  adásvételéről
szóló referenciával.
16.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  1.000.000  HUF
értékben  fül-orr-
gégészeti  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
17.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  20.000.000  HUF
értékben  CT
berendezés(ek)
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berendezés  adásvételéről
szóló referenciával.
20. rész esetén: összesen
minimum  nettó
20.000.000 HUF értékben
stereotaxiás  rendszer
adásvételéről  szóló
referenciával.
21. rész esetén: összesen
minimum nettó 2.000.000
HUF  értékben
idegsebészeti  eszközök
adásvételéről  szóló
referenciával.
22. rész esetén: összesen
minimum nettó 150 millió
HUF  értékben  MR
berendezés  szállításáról
szóló referenciával.

Amennyiben  az
alkalmasságot  igazolni
kívánó a teljesítést  közös
ajánlattevőként  végezte,
az  ismertetésben
szerepelnie  kell,  hogy  a
teljesítésben  milyen
feladatok  elvégzésében
vett  részt.  Ajánlatkérő  az
alkalmasság
megítélésekor  a  saját
teljesítést  veszi
figyelembe.  Az  M2)  pont
szerinti  alkalmassági
követelménynek  való
megfelelés egy vagy több,
a  közbeszerzés  tárgya
szerinti  szerződés
bemutatásával  is
igazolható.  Amennyiben a
bemutatni  kívánt
szerződés  a  közbeszerzés
tárgyán  kívül  egyéb
feladatokat  is  magában
foglal,  az  ajánlatkérő
kizárólag  a  közbeszerzés
tárgya  szerinti  teljesített
szállításokat  veszi
figyelembe  az  ajánlattevő
alkalmasságának
megállapítása során.

adásvételéről  szóló
referenciával.
18.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  10.000.000  HUF
értékben  koponya-
és/vagy gerincsebészeti
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
19.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  4.000.000  HUF
értékben  képerősítő
berendezés
adásvételéről  szóló
referenciával.
20.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  20.000.000  HUF
értékben  stereotaxiás
rendszer  adásvételéről
szóló referenciával.
21.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  2.000.000  HUF
értékben  idegsebészeti
eszközök  adásvételéről
szóló referenciával.
22.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  150  millió  HUF
értékben MR berendezés
szállításáról  szóló
referenciával.
23.  rész  esetén:
összesen  minimum
nettó  36.000.000  HUF
értékben  orvosi
mikroszkópok
adásvételéről  szóló
referenciával.

Amennyiben  az
alkalmasságot  igazolni
kívánó  a  teljesítést
közös  ajánlattevőként
végezte,  az
ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a
teljesítésben  milyen
feladatok  elvégzésében
vett  részt.  Ajánlatkérő
az  alkalmasság
megítélésekor  a  saját
teljesítést  veszi
figyelembe. Az M2) pont
szerinti  alkalmassági
követelménynek  való
megfelelés  egy  vagy
több,  a  közbeszerzés
tárgya  szerinti

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=19801/2015

17 / 20 2015.10.06. 9:47



szerződés
bemutatásával  is
igazolható.  Amennyiben
a  bemutatni  kívánt
szerződés  a
közbeszerzés  tárgyán
kívül  egyéb  feladatokat
is  magában  foglal,  az
ajánlatkérő  kizárólag  a
közbeszerzés  tárgya
szerinti  teljesített
szállításokat  veszi
figyelembe  az
ajánlattevő
alkalmasságának
megállapítása során.

B) melléklet: 10. rész Rész  száma  10.  Elnevezés:
Mikroszkópok
1) Rövid meghatározás:
10. rész: Mikroszkópok
2)  Közös  közbeszerzési
szójegyzék (CPV):
33000000-0 38510000-3
3) Mennyiség:
23.  tétel:  1  db  műtéti
mikroszkóp
24.  tétel:  1  db  konfokális
lézerpásztázó  és
szuperrezolúciós
mikroszkóprendszer
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 (adott
esetben)
Az  időtartam  hónapban:
vagy  napban:  45  (a
szerződés  megkötésétől
számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5)  További  információk  a
részekről:
Csak  a  teljes  mennyiségre
tehető ajánlat.

Rész száma 10. Elnevezés:
Mikroszkóp-I.
1) Rövid meghatározás:
10. rész: Mikroszkóp-I.
2)  Közös  közbeszerzési
szójegyzék (CPV):
33000000-0 38510000-3
3) Mennyiség:
23.  tétel:  1  db  műtéti
mikroszkóp
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
(adott esetben)
Az  időtartam  hónapban:
vagy  napban:  45  (a
szerződés  megkötésétől
számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5)  További  információk  a
részekről:
Csak a teljes mennyiségre
tehető ajánlat.
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VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok: A következő helyett: Helyesen:

IV.3.3.)
2015/10/26
(nap/hónap/év)

12 : 00 (időpont )

2015/10/29 (nap/hónap/év)
12 : 00 (időpont )

IV.3.4)
2015/10/26
(nap/hónap/év)

12 : 00 (időpont )

2015/10/29 (nap/hónap/év)
12 : 00 (időpont )

IV.3.8)
2015/10/26
(nap/hónap/év)

12 : 00 (időpont )

2015/10/29 (nap/hónap/év)

12 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg:
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B.  melléklet:  Részekre  vonatkozó
információk

B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész  száma  23.  Elnevezés:
Mikroszkóp-II.
1) Rövid meghatározás:
23. rész: Mikroszkóp-II.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Fő tárgy 33000000-0
38510000-3
3) Mennyiség:
24.  tétel:  1  db  konfokális  lézerpásztázó
és szuperrezolúciós mikroszkóprendszer
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.
Ha  ismert,  csak  számokkal  a  becsült
költség áfa nélkül: Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4)  A  szerződés  időtartamára  vagy
kezdetére/befejezésére  vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 45
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1., Ajánlatkérő az eljárás 10. részét kettébontotta: a 10. részben már csak a
23. tétel eszköze szerepel (1 db műtéti mikroszkóp), míg egy új, 23. résszel

bővül  az  eljárás,  melyben  a  24.  tétel  eszköze  szerepel  (1  db  konfokális
lézerpásztázó és szuperrezolúciós mikroszkóprendszer).
2., Ajánlatkérő módosítja az Ajánlatkérési Dokumentáció Műszaki leírását a
12. rész 27. tételszámú eszköze esetén: a műszaki specifikáció kiegészül.

3., Ajánlatkérő a módosításokkal egybeszerkesztett ajánlati

dokumentációt - a módosítások megjelölésével - minden érdeklődő gazdasági
szereplőnek e-mailen küldi meg.

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: (nap/hónap/év)
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