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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123058-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Nagykanizsa: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
2010/S 82-123058
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Kanizsai Dorottya Kórház
Szekeres József u. 2-8.
Kapcsolattartó: Prof. dr. Bátorfi József főigazgató
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 93502092
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Fax +36 93502064
További információk a következő címen szerezhetők be:
Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Ady u. 35/B
Kapcsolattartó: Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 305686325
E-mail: frohlichklara@gmail.com
Fax +36 93314250
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Ady u. 35/B
Kapcsolattartó: Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 305686325
E-mail: frohlichklara@gmail.com
Fax +36 93314250
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Egészségügyi intézmény
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
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II.1)

MEGHATÁROZÁS

II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU223

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés, egészségügyi gépek, műszerek, berendezések szállítására, üzembe helyezésére, szükség
esetén kezelőszemélyzet betanításával, jótállási kötelezettség-vállalással.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33000000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Egészségügyi gépek, műszerek, berendezések szállítása, üzembe helyezése, szükség esetén
kezelőszemélyzet betanítása, próbaüzem lefolytatása, jótállási kötelezettség-vállalással a következők szerint:
1. részre:
1. tétel: 1 db. Kardiológiai-érrendszeri diagnosztika célú, csúcskategóriás Color Doppleres ultrahang készülék
számítógépes munkaállomással
2. tétel: 1 . db. gyermek-kardiológiai és magzati szívvizsgálati célokat is szolgáló mobil ultrahang készülék
3. tétel: egy db. EKG Holter munkaállomás, kiértékelő szoftverrel, öt db. rekorder egységgel
2. részre:
1. tétel: 1 db. Szülészet-nőgyógyászati ultrahang készülék
3. részre:
1. tétel: 1 db. Nagyfrekvenciás és Ultrahangos Sebészeti vágókészülék és CO2 inszufflátor
4. részre:
1. tétel: 1 db. Szemészeti lézer készülék
5. részre:
1. tétel: 1 db. Frissolaj befecskendezéses csavarkompresszor (meglévő kórházi sűrített levegő központ
bővítése)
A termékek specifikációját részajánlatonként az ajánlattételi dokumentáció részletesen tartalmazza.
Csak gyárilag előállított új termék ajánlható meg.
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Használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított
termék nem szerepelhet az ajánlatban. Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánítja. Az ajánlatban a megajánlott termékeket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés, szám stb.
konkrét elnevezéssel).
Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben- a terméklista bármely csekély
hányadára, darabjára vonatkozóan - , akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 42 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Eszközbeszerzés 1-5 részre
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. részre:
1. tétel: 1 db. Kardiológiai-érrendszeri diagnosztika célú, csúcskategóriás Color Doppleres ultrahang készülék
számítógépes munkaállomással
2. tétel: 1 . db. gyermek-kardiológiai és magzati szívvizsgálati célokat is szolgáló mobil ultrahang készülék
3. tétel: egy db. EKG Holter munkaállomás, kiértékelő szoftverrel, 5 db. rekorder egységgel
2. részre:
1. tétel: 1 db. Szülészet-nőgyógyászati ultrahang készülék
3. részre:
1. tétel: 1 db. Nagyfrekvenciás és Ultrahangos Sebészeti vágókészülék és CO2 inszufflátor
4. részre:
1. tétel: 1 db. Szemészeti lézer készülék
5. részre:
1. tétel: 1 db. Frissolaj befecskendezéses csavarkompresszor (meglévő kórházi sűrített levegő központ
bővítése)
A termékek specifikációját részajánlatonként az Ajánlattételi Dokumentáció részletesen tartalmazza.
Csak gyárilag előállított új termék ajánlható meg.
Használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított
termék nem szerepelhet az ajánlatban. Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánítja. Az ajánlatban a megajánlott termékeket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés, szám stb.
konkrét elnevezéssel).
Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben- a terméklista bármely csekély
hányadára, darabjára vonatkozóan - , akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000

3)

MENNYISÉG
1. részre:
1. tétel: 1 db. Kardiológiai-érrendszeri diagnosztika célú, csúcskategóriás Color Doppleres ultrahang készülék
számítógépes munkaállomással
2. tétel: 1 . db. gyermek-kardiológiai és magzati szívvizsgálati célokat is szolgáló mobil ultrahang készülék
3. tétel: egy db. EKG Holter munkaállomás, kiértékelő szoftverrel, öt db. rekorder egységgel
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2. részre:
1. tétel: 1 db. Szülészet-nőgyógyászati ultrahang készülék
3. részre:
1. tétel: 1 db. Nagyfrekvenciás és Ultrahangos Sebészeti vágókészülék és CO2 inszufflátor
4. részre:
1. tétel: 1 db. Szemészeti lézer készülék
5. részre:
1. tétel: 1 db. Frissolaj befecskendezéses csavarkompresszor (meglévő kórházi sűrített levegő központ
bővítése)
A termékek specifikációját részajánlatonként az ajánlattételi dokumentáció részletesen tartalmazza.
Csak gyárilag előállított új termék ajánlható meg.
Használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított
termék nem szerepelhet az ajánlatban. Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánítja. Az ajánlatban a megajánlott termékeket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés, szám stb.
konkrét elnevezéssel).
Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben- a terméklista bármely csekély
hányadára, darabjára vonatkozóan - , akár egészben nem felel meg ajánlatkérő ezen elvárásának.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 42 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
5) További információ a részekről:
5.1. A felhívás ill. a dokumentáció, vagy az eljárás során keletkezett kiegészítések tekintetében valamennyi
információ, valamennyi részre vonatkozik, kivéve, ha ajánlatkérő ettől eltérően a konkrét rész számát - amelyre
az információ vonatkozik - külön megjelöli.
5.2. A bírálati szempontok [IV.2.1.) pont] kiegészítéseként ajánlatkérő közli:
1. részre:
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén 0-100. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb
ajánlat maximális, a legkedvezőtlenebb ajánlat minimális pontszámot kap. A ponthatárok közötti pontszám
meghatározása értékarányosítással történik.
Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval, tulajdonsággal rendelkező
eszköz az adott részszemponthoz tartozó maximális (100), míg az adott funkcióval, tulajdonsággal nem
rendelkező eszköz minimális (0) pontszámot kap.
Bírálati részszempontok Súlyszám.
1. Bruttó ajánlati ár (1 + 2 + 3 tételre) /HUF S=200
2. 1. tételnél: Min 19” színes integrált flatscreen, LCD monitor/col
(Előny ha nagyobb) S=5.
3. 1. tételnél:Csatorna szám meghatározása, min. 7168/csatornaszám
(előny a több) S=5.
4. 1. tételnél:LGC (Lateral Gain Control), manuálisan állítható, potenciométerekke l(igen/nem)
(Előny ha igen) S=10.
5. 1. tételnél: Monokristály, szemcsementes, homogén szerkezetű (Pure Wave) vagy azzal egyenértékű kristály
alkalmazása a megajánlott kardiológiai sector transducerben/(igen/nem)
(Előny ha igen) S=5.
6. 1. tételnél:MPTEE transducer Live 3D képalkotásra alkalmas megléte az ajánlattétel időpontjában/(igen/nem)
(Előny ha igen) S=10.
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7. 1. tételnél:A Leletezés nyelve-fejléc, illetve diagnózis Magyar/(igen/nem)
(Előny ha igen) S=5.
8. 2. tételnél:készülék súlya/kg
(Előny a kisebb) S=5.
9. 2. tételnél: gyártó által igazolt ütés és rázkódás álló készülék és vizsgálófejek (igen/nem)
(Előny ha igen) S=5.
10. 3. tétel: 1 db. Holter rekorder készülék súlya/gr
(előny a kisebb) S=10.
11. 3.tétel: Vizsgálatonként maximum 1 db. AAA, vagy AA elem szükséges 24 órányi felvételhez/óra
(előny a több) S=10.
12. Szállítási határidő 1. tételre/hét S=5
13. Szállítási határidő 2. tételre/hét S=5
14. Szállítási határidő 3. tételre/hét S=5
Ajánlattevő az egyes részszempontokhoz kapcsolódó ajánlati megajánlásokat egész számokban határozhatja
meg. Tört számban (beleértve a tizedes törtet is) történő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
Ajánlatkérő a pontkiosztás során elvégzett számításokban az értékeket két tizedes jegyig határozza meg.
2. részre:
Összességében legkedvezőbb ajánlat az alábbi bírálati részszempontok alapján:
1. Bruttó ajánlati ár/HUF S=50
2. Dinamikai tartomány nagysága /dB S=30
3. A 4D-s hasi konvex vizsgálófej 2 D látószöge, (min 60 fok)/fok S=5
4. A vaginális vizsgálófej látószöge (min. 130 fok)/ fok S=5
5. Color ablak mélységétől függő automatikus color doppler frekvenciaállítás S=5
(előny a megléte) Igen/nem.
6. Jótállás időtartama (kötelező + kötelezőn felül megajánlott= összesen) */hó S=5
* egész számban megadva.
A pontszámok meghatározása során az adott részszemponthoz tatozó legkedvezőbb megajánlás maximális,
legkedvezőtlenebb megajánlás minimális pontszámot kap. A ponthatárok közötti pontszám meghatározása
értékarányosítással történik.
Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval, tulajdonsággal rendelkező
eszköz az adott részszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval, tulajdonsággal nem rendelkező
eszköz minimális pontszámot kap.
Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 0-100 pont. Ajánlatkérő törtek esetén a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
3. részre:
Bírálati részszempontok:
1. Bruttó ajánlati ár /HUF (50)
2. Szállítási határidő/nap (10)
3. Jótállás időtartama (kötelező + kötelezőn felül megajánlott= összesen) */hó (10)
* egész számban megadva.
A pontszámok meghatározása során az adott részszemponthoz tatozó legkedvezőbb megajánlás maximális,
legkedvezőtlenebb megajánlás minimális pontszámot kap. A ponthatárok közötti pontszám meghatározása
értékarányosítással történik.
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Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 0-10 pont. Ajánlatkérő törtek esetén a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
4. részre:
Bírálati szempont: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Bruttó ajánlati ár/HUF.
5. részre:
Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Bruttó ajánlati ár/HUF.
5.3. Dokumentáció ára:
1. részajánlat dokumentáció ára: 200 000 HUF
2. részajánlat dokumentáció ára: 150 000 HUF
3. részajánlat dokumentáció ára: 50 000 HUF
4. részajánlat dokumentáció ára: 50 000 HUF
5. részajánlat dokumentáció ára: 40 000 HUF
Dokumentáció igénylése az eljárásban való részvétel feltétele.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az ajánlatkérő a nem szerződésszerű teljesítés esetére a dokumentációban részletezettek szerint késedelmi,
meghiúsulási, hibás teljesítési kötbért, kártérítési igény, valamint jótállást ír elő.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 305. § (3) bekezdés alapján a teljesítéstől számított legkésőbb 30.
Napon belül kerül sor, átutalással ajánlattevő bankszámlájára, magyar forintban.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet
ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)h) pontjainak és a 61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá esik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan
ajánlattevőt, továbbá a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozót, továbbá erőforrást nyújtó
szervezetet aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási módok:
— a ajánlattevő/közös ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) b.) pont szerinti alvállalkozó valamint a Kbt. 4. § 3/D pont
szerinti szervezet Kbt. 63. § (1) bekezdése a.) pont szerinti nyilatkozata.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1: 1-5 részre:
A Kbt. 66. § (1) a.) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak, külön-külön be
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kell csatolnia a számláit vezető pénzintézet - az ajánlat igazolt benyújtásától visszafelé számított - 60 napnál
nem régebbi nyilatkozatát az alábbi információkkal:
— a pénzintézet mióta vezeti a bankszámláját,
— fizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tett-e,
— az utóbbi egy évben volt-e sorban állása, ha igen, hány napig állt fenn,
— van-e bankszámlájával szemben bírósági végrehajtás folyamatban.
Nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetnél, mely számlaszámon bonyolítja le
pénzforgalmát, és valamennyi számlára vonatkozóan fentiek szerinti tartalommal csatolnia kell a pénzforgalmi
számlát kezelő pénzintézeti nyilatkozatot.
A Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (3) (4) bekezdése szerint kerül sor az
alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P/1: 1-5 részre:
Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók,ha megállapítást nyer:
Az összes számlavezető pénzintézetétől benyújtott banki igazolás(ok) alapján bármely igazolásban az igazolás
kiállításának napját megelőző egy évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget vagy 60 napot meghaladóan
sorban állás fordult elő vagy számlájával szemben bírósági végrehajtás van folyamatban.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagnak, és a Kbt. 71. § (1) b.) pont szerinti alvállalkozóknak a
pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek külön-külön, önállóan kell megfelelniük.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1: 1-5 részre:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak a Kbt. 67. § (1) a.) pontja alapján az előző 3 év
legjelentősebb, befejezett vagy folyamatban lévő - közbeszerzés tárgyához igazodó - szállításainak ismertetése
a dokumentáció mellékletét képező adatlapon, továbbá a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kiállított, kifejezetten
a dokumentáció mellékletét képező adatlapon megjelölt szállításokra vonatkozó és az M/1. pontban foglalt
alkalmassági feltételt igazoló referencia-igazolások egyszerű másolati példányát.
M/2.
1-5 részre:
Ajánlattevőnek a 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben előírt, a megajánlott termék(ek)re vonatkozó tanúsítvány
meglétéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozata valamint a megajánlott termék vonatkozásában a megfelelőségi
tanúsítvány egyszerű másolatban történő csatolása.
A Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (3) (4) bekezdése szerint kerül sor az
alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M/1.
1. részre:
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben összesen (2009, 2008, 2007 évek) legalább nettó 40 000
000 HUF összértékben egészségügyi gép-műszer szállítására vonatkozó referenciával.
2. részre:
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben összesen (2009, 2008, 2007 évek) legalább nettó 15 000
000 HUF össz-értékben egészségügyi gép-műszer szállítására vonatkozó referenciával.
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3. részre:
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben összesen (2009, 2008, 2007 évek) legalább nettó 5 000
000 HUF össz-értékben egészségügyi gép-műszer zállítására vonatkozó referenciával.
4. részre:
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben összesen (2009, 2008, 2007 évek) legalább nettó 4 000
000 HUF össz-értékben egészségügyi gép-műszer zállítására vonatkozó referenciával.
5. részre:
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben összesen (2009, 2008, 2007 évek) legalább nettó 3 000
000 HUF össz-értékben egészségügyi gép-műszer szállítására vonatkozó referenciával.
M/2.
1-5 részre:
Alkalmatlan a ajánlattevő ha a megajánlott termék(ek) a 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben előírt
tanúsítvánnyal nem rendelkeznek.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagnak, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pont szerinti
alvállalkozóknak a műszaki alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

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 ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

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

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
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A dokumentáció beszerzésének határideje 11.6.2010
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 200 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció részenként igényelhető. A dokumentáció árát Ajánlatkérő
Volksbank Zrt-nél vezetett, 14100330-92665049-01000008 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás
közlemény rovatába a "Eszközbeszerzés" és a vonatkozó részajánlat számát hivatkozásként szükséges
feltüntetni.
IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
11.6.2010

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11.6.2010
Hely
Kanizsai Dorottya Kórház (MAGYARORSZÁG, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) Igazgatási ÉpületFőigazgatói Tanácsterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton (e-mailben érkező küldeményként)
bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a következők szerint:
A dokumentáció munkanapokon 8:00 - 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 14:00 óráig,
árának megfizetését igazoló eredeti bizonylat vagy más pénzügyi intézményi igazolás szkennelt képének emailben történő egyidejű megküldésével, e-mailben igényelhető.
A dokumentáció ellenértékének befizetéséről számla kerül kiállításra, amelyet Ajánlatkérő postai úton küld meg
Ajánlattevő részére.
A dokumentáció e-mailben érkező hiánytalan kérelem esetén haladéktalanul a feladó e-mail címre kerül
visszaküldésre.
A dokumentáció igénylésekor kérjük minden esetben feltüntetni a postai címet, e-mail címet, adószámot, ill. a
számla kiállításához és megküldéséhez szükséges adatokat.
Dokumentáció igénylése: A melléklet II. pont szerinti címen.
A dokumentáció átvételéről (Ajánlattevőhöz történő megérkezéséről) visszaigazolást kérünk e-mailben.
Visszaigazolás hiányában a dokumentációt hiánytalanul ajánlattevőhöz megérkezettnek és átvettnek tekintjük.
Eredményhirdetés időpontja: 18.6.2010 (14:00).
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Eredményhirdetés helye: megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
Szerződékötés tervezett időpontja: 9.7.2010 (14:00).
2) Ajánlattevőnek csatolni kell nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés a.) b) és c.) pontja szerint.
3) Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. § szerint biztosít.
4) A bírálati szempontok [IV.2.1.) pont] kiegészítéseként ajánlatkérő közli:
1. részre:
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén 0 -100. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb
ajánlat maximális, a legkedvezőtlenebb ajánlat minimális pontszámot kap. A ponthatárok közötti pontszám
meghatározása valamennyi részszempont esetében értékarányosítással történik.
Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval, tulajdonsággal rendelkező
eszköz az adott részszemponthoz tartozó maximális (100), míg az adott funkcióval, tulajdonsággal nem
rendelkező eszköz minimális (0) pontszámot kap.
Bírálati részszempontok.
1. Bruttó ajánlati ár (1+2+3 tételre) /HUF S=200
2. 1. tételnél: Min 19” színes integrált flatscreen, LCD monitor (Előny ha nagyobb)/col S=5
3. 1. tételnél:Csatorna szám meghatározása, min. 7168/csatornaszám
(előny a több) S=5.
4. 1. tételnél:LGC (Lateral Gain Control), manuálisan állítható, potenciométerekkel (Előny ha igen)/(igen/
nem)S=10
5. 1. tételnél: Monokristály, szemcsementes, homogén szerkezetű (Pure Wave) vagy azzal egyenértékű kristály
alkalmazása a megajánlott kardiológiai sector transducerben (Előny ha igen)/(igen/nem) S=5
6. 1. tételnél:MPTEE transducer Live 3D képalkotásra alkalmas megléte az ajánlattétel időpontjában/(Előny ha
igen)/(igen/nem) S=10
7. 1. tételnél:A Leletezés nyelve-fejléc, illetve diagnózis Magyar/(Előny ha igen)(igen/nem) S=5
8. 2. tételnél:készülék súlya (Előny a kisebb)/kg S=5
9. 2. tételnél: gyártó által igazolt ütés és rázkódás álló készülék és vizsgálófejek (Előny ha igen) (igen/nem)S=5
10. 3. tétel: 1 db. Holter rekorder készülék súlya (előny a kisebb)/gr S=10
11. 3.tétel: Vizsgálatonként maximum 1 db. AAA, vagy AA elem szükséges 24 órányi felvételhez (előny a több
óra)/óra S=10
12. Szállítási határidő 1. tételre/hét S=5
13. Szállítási határidő 2. tételre/hét S=5
14. Szállítási határidő 3. tételre/hét S=5
Ajánlattevő az egyes részszempontokhoz kapcsolódó ajánlati megajánlásokat egész számokban határozhatja
meg. Tört számban (beleértve a tizedes törtet is) történő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
Ajánlatkérő a pontkiosztás során elvégzett számításokban az értékeket két tizedes jegyig határozza meg.
5) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
6) Ajánlatkérő a ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szakmai alkalmasságának feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar
fordításban kell az ajánlathoz csatolnia.
8.) Valamennyi részajánlatra vonatkozóan, a termékek bármely elemének, paraméterének tekintetében
bármely név, konkrét megjelölés - akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a kiegészítésekben - a
termék jellegének egyértelmű és pontos meghatározása érdekében történt, és minden esetben a "vagy azzal
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egyenértékű" kitétel a termék neve mellett irányadó. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatban Ajánlattevő
feladata. Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból Ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg tudja
állapítani az egyenértékűséget. Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben- a
terméklista bármely csekély hányadára, darabjára vonatkozóan - , akár egészben nem felel meg ajánlatkérő
ezen elvárásának.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. VII.része szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
26.4.2010
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