
 

 

Tárgy: Ajánlattételi felhívás megküldése 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft a „Struktúraváltást 

támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban” elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-

2013-0020 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvosi eszközök adásvétele és 

üzembe helyezése, valamint kezelésének jegyzőkönyvezett oktatása” tárgyú eljárásban 

csatoltan megküldi az Ajánlattételi felhívást. 

 

 

 

Budapest, 2015. július 10. 

Tisztelettel:  

 

Dr. Móricz Zsolt 

    ügyvezető  

 

 

 

 

 

kapják: valamennyi ajánlattevő 

 

E l s ő  M a g y a r   

Ö n k o r m á n y z a t i  

V a g y o n -  é s  A d ó s s á g k e z e l ő  K f t .  



 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 

szerinti Kbt. 85.§ (2) bekezdés szerinti gyorsított meghívásos eljárást folytat le. 

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:  

neve: Szent Lázár Megyei Kórház 

székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 

levelezési címe: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 

telefonszáma: +36 32522019 

telefaxszáma +36 32311779 

e-mail címe: szlmk@globonet.hu; sztlazar@globonet.hu 

kapcsolattartó Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos 

képviseletében eljár Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.  

címe 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11., 4. emelet 

telefonszáma: +36 13028011 

telefaxszáma +36 12690268 

e-mail címe: kozbeszerzes@emort.hu 

 

2.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

Adásvételi szerződés / A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást 

célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő CT és DSA 

berendezések cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi 

berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, 

elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák 

elvégzése a jelen felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint. 

 

I. rész: CT berendezés: 1 db 64 szeletes CT berendezés 

 

II. rész: DSA berendezés: 1 db DSA berendezés 

 

A cserélendő (meglévő) berendezések alapadatai:  

1 db Siemens Somatom Emotion CT berendezés 

1 db Siemens Axiom Artis FA DSA berendezés 

 

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, üzembe 

helyezése, próbaüzem lefolytatása, kezelésük jegyzőkönyvezett oktatása, a meglévő 

berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, 

elszállítása.  

A szakszerű telepítéshez és üzembe helyezéshez elengedhetetlenül szükséges járulékos 

szakipari munkák elvégzése. 

 

mailto:kozbeszerzes@emort.hu


 

 

3.) A szerződés meghatározása: A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia 

megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő 

CT és DSA berendezések cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe 

helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi 

berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül 

szükséges járulékos munkák elvégzése. 

4.) CPV kódszám 

33100000-1 Orvosi felszerelések 

1. Rész: 33115100-0 CT letapogató készülékek 

2. Rész: 33111721-1  Digitális angiográfiai eszközök 

 

5.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 

nap.  

6.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra: TED 2015/S 117-211093, 2015.06.19. 

7.) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt 

ajánlatkérő elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőknek. 

8.) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban - ha szükséges - az ajánlathoz 

csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, amelyek igazolják, hogy az 

ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 

ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Ajánlattevő csatoljon 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a Kbt. 56. § (1) a-k.) 

pontjaiban és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alá, illetve arról, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) 

bekezdés a-d.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése 

és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

9.) Az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat a 

dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az 

ismertetőben meghatározott részszempontok szerint. 

Az értékelés szempontjai, súlyszámai I. (CT) részajánlati körben: 

1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 233 

2. Műszaki tartalom súlyszám: 100 

Az értékelés szempontjai, súlyszámai II. (DSA) részajánlati körben: 

1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 175 

2. Műszaki tartalom súlyszám: 75 

CT berendezés 

 

Mennyiség: 1 db 

Gyártó:  

Típus:  

OTH regisztrációs szám:  
 



 

 

Minimum műszaki előírás Elvárás 

Súlyszám Minimum-

követelmény 

vagy értékelési 

alszempont 

Ajánlott 

paraméter 

Gantry 

Legrövidebb teljes (360 fokos) 

forgási idő  

0,35 sec-nál rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, a 0,3 seca 

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik. 

Max. 0,35 sec 
 

S=10 
Értékelési 

alszempont 
 

Gantry-nyílás átmérője 

(felszerelt burkolattal)  

70 cm-nél rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, a 80 cm a  

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik. 

Min. 70 cm 
 

S=10 
Értékelési 

alszempont 
 

Detektor rendszer 

Legvékonyabb detektor sorok z-

irányú mérete az izocentrumban 

mérve (kollimáció nélkül) 

0,63 mm-nél rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, a 0,6 sec a 

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik. 

Max. 0,63 

mm 

 

S=10 
Értékelési 

alszempont 
 

Röntgentechnikai paraméterek 

Vizsgálat során alkalmazható 

legkisebb kV érték  

80 kV-nál rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, a 70 kV a 

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik. 

Max. 80kV 

 
S=10 

Értékelési 

alszempont 
 

A legkisebb fókuszpont méretei 

IEC 60 336/2005 szerint 

Max. 0,7 mm
2 

 
S=10 

Értékelési 

alszempont 
 



 

 

megadott méretekből.
 
A két 

méret (hossz és szélesség) 

szorzataként mm
2
 –ben 

0,7 mm
2
-nél rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, a 0,5 mm
2
 a 

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik 

A legnagyobb fókuszpont 

területe IEC 60 336/2005 szerint 

megadott méretekből. A két 

méret (hossz és szélesség) 

szorzataként mm
2
 –ben 

2 mm
2
-nél rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, az 1 mm
2
 a 

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik 

Max. 2 mm
2
. 

 
S=10 

Értékelési 

alszempont 
 

CT vezérlőpult és számítógép rendszer 

Rekonstrukció maximális 

sebessége (512x512 mátrix 

esetén) teljeskörű cone beam 

korrekcióval és FBP mellett  

35 kép/sec-nél rosszabb 

értékeket érvénytelennek 

tekintjük. A legrosszabb érték a 

minimális pontszámot kapja, a 

60 kép/sec a maximális 

pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik 

Min. 35 kép/s 
 

S=10 
Értékelési 

alszempont 
 

Vizsgálatra vonatkozó elvárások 

Helikális / spirál mérés     

Folyamatos egyszeres spirál 

max. ideje 

A 60 sec-nél rosszabb értékeket 

érvénytelennek tekintjük. A 

legrosszabb érték a minimális 

pontszámot kapja, a 80 sec a 

maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás az 

arányosítás képletével történik 

Min. 60 s S=10 
Értékelési 

alszempont 
 

Mérési programok 

Pediátriai protokollok legfeljebb Kérjük S=20 Értékelési  



 

 

70 kV, alacsony dózissal  

Előny a megléte 
megadni! alszempont 

 

DSA berendezés 

 

Mennyiség: 1 db 

Gyártó:  

Típus:  

OTH regisztrációs szám:  
 

Minimum műszaki előírás Elvárás Súlyszám 

Minimum-

követelmény 

vagy 

értékelési 

alszempont 

Ajánlott 

paraméter 

C-ív mozgás 

Hosszirányú C-ív mozgás 

Előny a megléte! 

Kérjük megadni! 

 

S=10   

A C-íves szerkezet mozgatása a 

detektoron elhelyezett kezelő 

gombokkal is lehetséges (min. 

LAO/RAO, CRAN/CAUD) 

Előny a megléte! 

Kérjük megadni! 
S=10   

Vizsgálóasztal 

Az asztal maximális teherbírása 

Előny a nagyobb érték 

A 200 kg alatti értékek érvénytelennek tekintjük. A 
legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 

340 kg feletti érték a maximális pontszámot kapja. 

Közötte a pontkiosztás arányosítás képletével 

történik. 

Min. 200 kg 

Kérjük megadni! 

 

 

S=10   

Röntgen cső 

Flat emmitter technológiájú fókusz 

kialakítás 

Előny a megléte! 

Kérjük megadni! 
S=15   

Forgó anód, folyékonyfém 

csapágyazással 
Kérjük megadni! 

S=5   



 

 
Előny a megléte! 

Kollimátor 

A detektor függőleges tengely mentén 

történő elfordulását (kép helyzet 

megtartásával) automatikusan követi 

Előny a megléte! 

Kérjük megadni! 

 

S=15   

Angiográfiás alkalmazások 

Asztalléptetéses angiográfia 

Előny a megléte! 

Kérjük megadni! 

 

S=10   

 

10.) Hiánypótlás lehetősége:  

Az ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67.§ rendelkezései szerint 

11.) Ajánlattételi határidő: 2015. július 20. hétfő, 10:00 óra 

12.) Az ajánlat benyújtásának címe és módja:  

 címe: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft., 1055 Budapest, 

Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3. 

 módja: postai út vagy személyes átadás 

13.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 

14.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak:  

 Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft., 1055 Budapest, Balassi 

Bálint u. 9-11. IV. 3. 

 2015. július 20. hétfő, 10:00 óra  

 A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti személyek. 

15.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap  

16.) Tájékoztatás az eljárás elbírálásáról:  

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 96. § (4) bekezdésében rögzített 30 napos ajánlati 

kötöttség időtartamán belül dönt. Ajánlatkérő írásbeli összegezését a Kbt. 77.§ (1) bekezdése 

szerinti határidőn belül megküldi az ajánlattevők részére. 



 

 

17.) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

A Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint, legkorábban az eljárás eredményéről szóló 

összegezés megküldésének napját követő 11. naptári napon, amennyiben a 11. nap hétvégére 

esik, úgy az azt követő első munkanapon a 124.§ (8) bekezdésében rögzítettek 

figyelembevételével. 

18.) Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:  

 részajánlat tétel: nem lehetséges 

 többváltozós (alternatív ajánlat): nem lehetséges 

19.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. július 10. 

20.) Egyéb információk: 

a) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban 

benyújtani. 

b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint, a 

nyilatkozatot eredetiben kell benyújtania az ajánlatban. 

c) A Kbt. 124.§ (1)-(2) és (4) bekezdési figyelembe vételével ajánlatkérő csak az eljárás 

nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

d) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

e) Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdésével összhangban 1 eredeti példányban írásban 

kell közvetlenül benyújtani, illetve postára adni. Az ajánlatot egy példányban 

elektronikus adathordozón – jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájlban – 

is be kell nyújtani. (Az adathordozón benyújtott adatok nem minősülnek elektronikusan 

benyújtott ajánlatnak.) A példányok tartalma közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti 

példány tartalma az irányadó.  

f) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja. 

 

 

 

 


