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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000661722018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzéséreKözbeszerzés 
tárgya:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000661722018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház

Salgótarján 3100

Füleki Út 54-56

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére
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IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

nem releváns

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Pénzügyi gazdasági alkalmassági feltételt az Ajánlatkérő nem ír elő. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő 1.rész: M/1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 
3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 1 db lélegeztető készülék, 11 db betegőrző monitor, 1 db EEG 
készülék szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó szállítást igazoló referenciával. 2.rész: M/2 ha nem rendelkezik 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 1
db MRI berendezés szállítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával. 3.rész: M/3 ha nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 1 db leletező 
munkaállomás szállítására vonatkozó szállítást igazoló referenciával.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

70

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

AJÁNLATKÉRŐ AZ ALÁBBI 3 DB RÉSZAJÁNLATTÉTELT BIZTOSÍTJA: 1.részajánlat :osztályos felszerelések Megnevezés mennyiség (
db) Noninvazív lélegeztető készülék 1 db Betegőrző monitor + EtCO2 modullal- szállítandó tartozékokkal együtt 1 db Betegőrző 
monitor Betegőrző monitor szállítandó tartozékokkal együtt 14 db EEG készülék 1 db EMG készülék 1 db Naso-Pharyngo-Laringoszkóp
1 db Kazettás gyorssterilizáló berendezés 1 db 2.részajánlat: meglévő SIEMENS MRI berendezés bővítése 1 db 3.részajánlat : Leletező
munkaállomás 1db  

40

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Igen

Igen

Betegőrző monitor + EtCO2 modullal esetében: Trend ideje .... óra (min 72 óra, 
max 120 óra) max

12

Betegőrző monitor + EtCO2 modullal esetében: Gyártó és Típusa megegyezik a 
Betegőrző monitoréval, azaz egy központi monitor rendszerbe köthető! Előny a 
megléte! …igen/nem

3

Betegőrző monitor esetében Akkumulátoros üzemmód ideje ....perc (min 120, max
240 perc)

15

Nem

Igen

Nettó ajánlati ár

Nem kerül alkalmazásra
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EKR-OT-02422/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2018.11.12

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

A III.1) Értékelési szempontok az 1. részajánlatra az osztályos felszerelésre vonatkozik a 2. és 3. részajánlatok értékelési szempontja a 
Kbt 76.§ (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb ajánlati ár (Ft)

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

2018.11.19 10:00




