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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 209216860Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szlmk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32522025Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Kötszerek beszerzése a Szent Lázár Megyei KórházbaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000696632022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház 15450054212

Füleki Út 54-56

Salgótarján HU313 3100

Kovács Krisztina

muszak@szlmk.hu +36 32522100

QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. 10657720243

Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.

Budapest HU110 1096

Majorosné Kanyó Mária

info@quadratkft.hu
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II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000696632022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000696632022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Kórház

Egészségügy
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Szigetkötszer)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        10 cm x 8 cm          3 750
2.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        20cm x 10cm          3 600
3.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        25cm x 10cm          2 325
4.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        7,2cm x 5cm         16 500

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - SzigetkötszerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

33141100-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000696632022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kötszerek beszerzése a Szent Lázár Megyei Kórházba

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház ( székhely: 3100 Salgótarján , Füleki út 54-56) részére, 12 hónapban szükséges  
kötszerek beszerzésére

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
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Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

5.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        10 cm x 6 cm            4 750
6.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        15 cm  x  6 cm        2 085
7.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        15 cm  x 8 cm        4 825
8.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        35 cm x 10 cm        1 700
Összesen 39 535 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        10 cm x 8 cm          3 750
2.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        20cm x 10cm          3 600
3.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        25cm x 10cm          2 325
4.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Sebzáró csík)

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz Termék Méret Mennyiség lap/év 
1. nem szőtt rugalmas sebzáró csík 6 x 101mm 400 
2. nem szőtt rugalmas sebzáró csík 6 x 76mm 550 
Összesen 950 db 

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Sebzáró csíkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        7,2cm x 5cm         16 500
5.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        10 cm x 6 cm            4 750
6.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        15 cm  x  6 cm        2 085
7.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        15 cm  x 8 cm        4 825
8.        öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával, jó nedvszívó képességgel, hypoallergén, operáció utáni 
sebellátáshoz, kisebb sérülések steril ellátására        35 cm x 10 cm        1 700
Összesen 39 535 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (3 - Hypoallergén 
kötésrögzítők)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Hypoallergén kötésrögzítőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz Termék Méret Mennyiség lap/év 
1. nem szőtt rugalmas sebzáró csík 6 x 101mm 400 
2. nem szőtt rugalmas sebzáró csík 6 x 76mm 550 
Összesen 950 db 
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        10cm x 10m        370
2.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        15cm x 10m        115
3.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        2,5 cm x 10 m        43
4.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        5 cm x 10 m        85
Összesen 613 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (4 - Ragtapaszok és 
kanül rögzítők)

Ssz Termék Méret Mennyiség db/év 
1. selyem ragtapasz 2x5 cm x 9,2 m 400 
2. selyem ragtapasz 5 cm x 9,2 m 130
3. cinkoxidos ragtapasz 2,5 cm x 9,2 m 2 350 
4. cinkoxidos ragtapasz 5 cm x 9,2 m 1 620 
5. öntapadó kanülrögzítő tapasz puha hordozóflíszből, sebbe nem ragadó sebpárnával, hypoallergén, szúrás helyének steril 
lefedésére, a behelyezett perifériás vénás kanül rögzítésére 6 cm x 8 cm 29 700 
Összesen 34 200 db 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Ragtapaszok és kanül rögzítőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        10cm x 10m        370
2.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        15cm x 10m        115
3.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        2,5 cm x 10 m        43
4.        hypoallergén rögzítőflísz, levegő és vízpáraáteresztő, röntgensurág áteresztő, keresztirányban nyújtható, vágható, teljes 
felületre kiterjedő rögzítéshez minden gyógyászati területen        5 cm x 10 m        85
Összesen 613 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz Termék Méret Mennyiség db/év 
1. selyem ragtapasz 2x5 cm x 9,2 m 400 
2. selyem ragtapasz 5 cm x 9,2 m 130
3. cinkoxidos ragtapasz 2,5 cm x 9,2 m 2 350 
4. cinkoxidos ragtapasz 5 cm x 9,2 m 1 620 
5. öntapadó kanülrögzítő tapasz puha hordozóflíszből, sebbe nem ragadó sebpárnával, hypoallergén, szúrás helyének steril 
lefedésére, a behelyezett perifériás vénás kanül rögzítésére 6 cm x 8 cm 29 700 
Összesen 34 200 db 
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (5 - Mull végben és mull 
pólyák)

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított 100%-os pamuttartalmú mullszövet végben nedvszívó kiegészítő kötések 
készítéséhez        120 cm x 100 m        42
2.        nem steril vágott mullpólya 100% pamut, 17 szálas        10 cm x 5 m        11 400
3.        nem steril vágott mullpólya 100% pamut, 17 szálas        15 cm x 5 m        11 800
4.        nem steril vágott mullpólya 100% pamut, 17 szálas        6 cm x  5m        3 200
Összesen 26 442 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Mull végben és mull pólyákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

12
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (6 - Rugalmas pólya)

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Rugalmas pólyaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított 100%-os pamuttartalmú mullszövet végben nedvszívó kiegészítő kötések 
készítéséhez        120 cm x 100 m        42
2.        nem steril vágott mullpólya 100% pamut, 17 szálas        10 cm x 5 m        11 400
3.        nem steril vágott mullpólya 100% pamut, 17 szálas        15 cm x 5 m        11 800
4.        nem steril vágott mullpólya 100% pamut, 17 szálas        6 cm x  5m        3 200
Összesen 26 442 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem
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Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        Rugalmas szôtt anyagból készült rövid megnyúlópólya. Hossza nyújtott állapotban 5m +/- 5%.  Nyújthatósága kb. 70%. A pólya 
rugalmasságát poliamid láncfonalak biztosítják,vetülékfonalak anyaga pamut. Kézzel mosható 60 °C-ig. Sterilizálható (gőzben 121 °
C).        1 2 cm x 5 m        18 160
Összesen 18 160 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        Rugalmas szôtt anyagból készült rövid megnyúlópólya. Hossza nyújtott állapotban 5m +/- 5%.  Nyújthatósága kb. 70%. A pólya 
rugalmasságát poliamid láncfonalak biztosítják,vetülékfonalak anyaga pamut. Kézzel mosható 60 °C-ig. Sterilizálható (gőzben 121 °
C).        1 2 cm x 5 m        18 160
Összesen 18 160 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (7 - Gömbtörlők)

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        Szőtt gömbtörő: min. 17 szálas, 100 % pamut, klórmentesen fehérített, nem steril, nagy nedvszívóképességű műtéti törlő, 
kizárólag egy mull darabból, felülete foltoktól, szennyeződéstől, szövési hibáktól, foszlás és szabadon lógó szálaktól mentes, 
sterilizálható, vérzéscsillapításhoz, sebkezeléshez.        30cm x 30cm          147 000
Összesen 147 000 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - GömbtörlőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

12
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (8 - Hasi törlők)

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Hasi törlőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        Szőtt gömbtörő: min. 17 szálas, 100 % pamut, klórmentesen fehérített, nem steril, nagy nedvszívóképességű műtéti törlő, 
kizárólag egy mull darabból, felülete foltoktól, szennyeződéstől, szövési hibáktól, foszlás és szabadon lógó szálaktól mentes, 
sterilizálható, vérzéscsillapításhoz, sebkezeléshez.        30cm x 30cm          147 000
Összesen 147 000 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem
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Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        szőtt hasi törlő nem steril, rk csík nélkül, szalag nélkül 8 rétegű, 100% pamut        13 cm x 15 cm        6 500
2.        szőtt hasi törlő nem steril, rk csík nélkül, szalag nélkül 6 rétegű, 100% pamut        30 cm x 40 cm        13 400
Összesen: 19 900 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
1.        szőtt hasi törlő nem steril, rk csík nélkül, szalag nélkül 8 rétegű, 100% pamut        13 cm x 15 cm        6 500
2.        szőtt hasi törlő nem steril, rk csík nélkül, szalag nélkül 6 rétegű, 100% pamut        30 cm x 40 cm        13 400
Összesen: 19 900 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (9 - Kötésrögzítők)

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 82cm-ig hónalj, váll, comb        10-es 25 méter        30
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 110 cm-ig fej,váll,comb        11-es 25 méter        141
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 14 cm-ig vastag ujj        2-es 25 méter        71
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 18 cm-ig több ujj, csukló        3-as 25 méter        20
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 22 cm-ig több ujj, kéz        4-es 25 méter        35
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 26 cm-ig kar, könyök, láb        5-ös 25 méter        30
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 30 cm-ig kar, könyök, láb        6-os 25 méter        40
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 34 cm-ig kar, könyök, láb        7-es 25 méter        35
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 42 cm-ig fej, váll, comb        8-as 25 méter        80
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 68 cm-ig fej, váll comb        9-es 25 méter        55
Összesen 537 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - KötésrögzítőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (10 - Gipszek és gipsz 
alábélelők)
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 82cm-ig hónalj, váll, comb        10-es 25 méter        30
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 110 cm-ig fej,váll,comb        11-es 25 méter        141
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 14 cm-ig vastag ujj        2-es 25 méter        71
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 18 cm-ig több ujj, csukló        3-as 25 méter        20
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 22 cm-ig több ujj, kéz        4-es 25 méter        35
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 26 cm-ig kar, könyök, láb        5-ös 25 méter        30
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 30 cm-ig kar, könyök, láb        6-os 25 méter        40
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 34 cm-ig kar, könyök, láb        7-es 25 méter        35
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 42 cm-ig fej, váll, comb        8-as 25 méter        80
rugalmas csőháló kötöző, nyújtható 68 cm-ig fej, váll comb        9-es 25 méter        55
Összesen 537 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
gyorsan kötő gipszpólya, kötési idő 5-8 perc         10 cm  x3 m        2 220
gyorsan kötő gipszpólya, kötési idő 5-8 perc         15 cm x 3 m        2 480
gipszalábélelő trikócsőpólya, 100% pamut        10 cm/25m        51
Összesen 4 751 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Gipszek és gipsz alábélelőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (11 - Vatták)

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
nem steril pamut és viszkóz egyenlő arányú keverékéből készült hajtogatott vattaszalag        500g        390
Gyógyászati, klórmentesen  fehérített, szennyeződés mentes papírvatta nagy abszorbciós képességgel, vágott lapokban        0,5 kg, 
40cmx60cm        910
Gyógyászati, klórmentesen  fehérített, szennyeződés mentes papírvatta nagy abszorbciós képességgel, vágott lapokban        1,0 kg 
20cmx20cm        2 818
préselt papírvatta törlő tekercsben, lapocskánként perforálva, injekciók és infúzió beadása előtt, kis sérülések ellátásánal nedvszívó 
törlőként, 11 vagy 12 rétegű        5cm        714
Összesen 4 832 db

Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - VattákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
gyorsan kötő gipszpólya, kötési idő 5-8 perc         10 cm  x3 m        2 220
gyorsan kötő gipszpólya, kötési idő 5-8 perc         15 cm x 3 m        2 480
gipszalábélelő trikócsőpólya, 100% pamut        10 cm/25m        51
Összesen 4 751 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Igen

Nem
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II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés 12 hónapos határidején belül jogosult az alapmennyiséget és a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt + 100 
% opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal. Amennyiben akár az alapmennyiség akár 
a teljes opciós mennyiség nem kerül lehívásra a szerződés 12 hónapos határidején belül, akkor az Ajánlatkérő jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal a 12 hónapos határozott idő lejárta előtt egy alkalommal max. 12 hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani az 
alap- opciós mennyiség lehívása érdekében.

Nem

Igen

Ssz     Termék         Méret         Mennyiség db/év
nem steril pamut és viszkóz egyenlő arányú keverékéből készült hajtogatott vattaszalag        500g        390
Gyógyászati, klórmentesen  fehérített, szennyeződés mentes papírvatta nagy abszorbciós képességgel, vágott lapokban        0,5 kg, 
40cmx60cm        910
Gyógyászati, klórmentesen  fehérített, szennyeződés mentes papírvatta nagy abszorbciós képességgel, vágott lapokban        1,0 kg 
20cmx20cm        2 818
préselt papírvatta törlő tekercsben, lapocskánként perforálva, injekciók és infúzió beadása előtt, kis sérülések ellátásánal nedvszívó 
törlőként, 11 vagy 12 rétegű        5cm        714
Összesen 4 832 db
Az egyes termékek esetén a megadott mérettől +/- 10 % eltérés megengedett.
részletes leírás szerződéstervezet 1.1.pont

Nem

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében 
teljesített legalább
— 1. rész tekintetében: 20 000 db szigetkötszer

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésben foglaltakat, vagyis előírja, hogy a gazdasági szereplők a kizáró okok illetve 
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat már az ajánlatukban 
nyújtsák be. Így a gazdasági szereplő a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatok 
benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) alapján, ha az ajánlattevő az előírt 
alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó 
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe 
kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. 
M/1: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 
a) pontjának megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett, legjelentősebb kötszer
szállítására vonatkozó referenciájának ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint kell igazolnia.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Nem kerül előírásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Minden részajánlat tekintetében: Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját alpontjáta 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) 
pont ib) alponta és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be 
kell nyújtani az ajánlattevő arravonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés h)–k) 
és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát 
az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől 
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A 321/2015 (X.30) 
Korm. r. 13. § alapján nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejelentési eljárása a cégbíróság előtt, nemleges tartalommal 
is. Amennyiben igen, úgy csatolnia kell a benyújtott változásbejelentési kérelem másolatát, és annak érkezéséről a cégbíróság.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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IV.1) Meghatározás

Igen

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Kbt. 35. § (7)-(8)

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Összes részajánlat tekintetében: fedezet saját forrás. A számla kifizetésének a feltétele a Vevő intézeti gyógyszertára által leigazolt
teljesítés, s annak mellékletkénti csatolása. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő 
teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított 
eredeti számla ellenében történik. Az előírásoknak megfelelően benyújtott számla annak Vevő általi igazolását követően a számla 
kézhezvételétől
számított 60 napon belül a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján kerül teljesítésre. Az ellenszolgáltatás teljesítése forintban (HUF) történik. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A kötbér mértéke naponta a késedelemmel érintett áru nettó értékének a 3 %-a. A kötbér maximuma a késedelemmel érintett áru 
nettó értékének 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésből még hátralévő, meg nem rendelt termékmennyiség szerződés 
szerinti nettó értékének a 30 %-a. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

— 2. rész tekintetében: 500 lap sebzáró csík
— 3. rész tekintetében: 400 db hypoallergén kötésrögzítő
— 4. rész tekintetében: 20 000 db ragtapasz és/vagy kanül rögzítő
— 5. rész tekintetében: 15 000 db mull végben és/vagy mull pólya
— 6. rész tekintetében: 10 000 db rugalmas pólya
— 7. rész tekintetében: 100 000 db gömbtörlő
— 8. rész tekintetében: 10 000 db hasi törlő
— 9. rész tekintetében: 300 db kötöző
— 10. rész tekintetében: 3 000 db gipsz és/vagy gipsz alábélelő
— 11. rész tekintetében: 3 000 db vatta szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó referenciával.

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Nyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.09.01 10:00

HU

30

2022.09.01 12:00

EKR rendszer



EKR000696632022

VI.1-3) Kiegészítő információk

1. Formai kötöttség: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltett egységes, EKR 
igénybevételével bonyolítja. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a 
fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) tekintetében 
a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. éviV.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot 
aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, 
cégszerűen aláírt meghatalmazás és ameghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Kbt. 68. § és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.08.18

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további 
információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell: - 
felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan - 
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is) 
4. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatottevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelete 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó 
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez
képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságukat.
6. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint "az orvostechnikai eszköz 
megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges 
- CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni." - melyet a termékek leszállításakor kell az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Az ajánlatok értékelési szempontja, minden részajánlat tekintetében a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja legalacsonyabb ár.
9. Szakmai ajánlat: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell az adott részre vonatkozóan a 
közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát (szakmai ajánlat táblázat)
10. Opciós tételek: Ajánlatkérő az opciós tételeket külön nem értékeli, azoknak külön súlyszámot nem határoz meg. Azok lehívását 
azonban Ajánlatkérő azon feltételhez köti, hogy a megfelelő fedezettel rendelkezni fog. Részleteiben lsd Közbeszerzési dokumentum.
11. Az ajánlati árak magyar forintban (HUF) kerülnek feltüntetésre. Ezen árak a szerződés hatályba lépését követően nem 
változhatnak, kivéve ha az Ajánlatkérő által meghatározott EUR/HUF devizapár az MNB negyedéves átlag deviza árfolyama 
megváltozik. Ajánlatkérő ezen devizapár átlagárfolyamát a 2022. I. negyedéves adatok alapján határozza meg: 1 EUR: 364,27 HUF.
Ajánlatkérő a negyedévet követő hónap 10. napjáig megvizsgálja az MNB által hivatalosan közzétett árfolyam – árfolyamkövetés 
negyedévét megelőző negyedévre vonatkozó – negyedéves számított átlagát. A kiszámított negyedéves átlag árfolyamot egész számra 
kerekítve Ajánlatkérő automatikusan érvényesítheti és az ármódosítás alapjául szolgáló új devizaárfolyam minősül bázisárfolyamnak. 
A szerződés módosított értéke = szerződéses ár/2022 II.n.éves átlagárfolyam* a negyedévet követő MNB hivatalos negyedéves 
átlagára. részletesen lsd. szerződéstervezet 2.2. pont
12. Szerződéstervezet 9.1. pont: Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési 
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki:
„Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra 
vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, 
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. 
Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám:00183.
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