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4600/Pásztó/2014 - laboratóriumi reagensek beszerzése
Témafelelős: Kelety Gábor 237-1150

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/28
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.03.07.
Iktatószám: 3679/2014
CPV Kód: 33696500-0
Ajánlatkérő: Margit Kórház Pásztó

Teljesítés helye:
Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis u.
15-17.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.03.31.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Margit Kórház Pásztó

Postai cím: Semmelweis utca 15-17.

Város/Község: Pásztó

Postai irányítószám: 3060

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Boczek Tibor főigazgató

Telefon: +36 32561000

E-mail: margitkp@invitel.hu
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Fax: +36 32460404

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

x Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szállítási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.

NUTS-kód: HU313

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig
a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle
laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő készülékek
on-line csatlakozásának biztosításával Megrendelő informatikai rendszeréhez.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Teljes mennyiség (/év): 
I. Rész: Klinikai kémiai automatához (OLYMPUS AU 400 ISE egységgel ) Kémiai reagensek: 
Saját tulajdonban lévő készülékhez, 221.800 VIZSG/ÉV 
II. Rész: Koaguláció (Sysmex Ca 500):Saját tulajdonban lévő készülékhez , 14.300 VIZSG/ÉV, 566 
ML/ÉV, 10.000 DB/ÉV 
III. Rész: Vizeletanalitika (Clinitek 500, Clinitek 50 analizátor, 10 paraméter : 
G,Bi,Ac,Fs,Bl,pH,Prot,Ubg,Nit,Leu):
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Saját tulajdonban lévő készülékhez , 15.040 VIZSG/ÉV 
IV. Rész: Vércsoport szerológia (ScanGel rendszerhez): 
Saját tulajdonban lévő készülékhez , 6.600 VIZSG/ÉV, 1200 ML/ÉV 
V. Rész: Elfo(Sebia :Saját tulajdonban lévő készülékhez, 5 ML/ÉV, 140 TESZT/ÉV 
VI. Rész: Gyorstesztek, klin.kémiához kiegészítők: 1.280 VIZSG/ÉV 
VII. Rész: Citológia: 6 LITER/ÉV 
VIII. Rész: Hematológia - Készülék használatba adásával: 
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, használatb adása, amelynek teljesítménye minimum 90 vizsgálat/h 5
part-diffes, 
17.000 VIZSG/ÉV 
IX. Rész: Immunkémia - Készülék használatba adásával: 
Az immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
immunkémiai automata, használatba adása, amelynek teljesítménye minimum 30 vizsgálat/h.
Egyenkénti mérésre legyen alkalmas, 
6.498 VIZSG/ÉV 
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok) az össz. vizsgálati szám függvényében 
A megrendelésre kerülő mennyiség az Ajánlati Dokumentációban foglaltaktól 20 százalékkal felfelé
eltérhet. 
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)
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III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó
szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő ezrelék, a következő 15 nap
folyamán napi hat ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi kilenc ezrelék, legfeljebb
azonban húsz százalék.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke, a használatba adott gépek leszállítása
tekintetében, a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve napi 0,5 %,
legfeljebb azonban húsz százalék;
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás nettó
szerződéses árára vetítve öt százalék.
A szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a nettó
szerződéses ár 5 százaléka.
A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Hibás teljesítés esetén
Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban rögzített
feltételekkel, az igazolt teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30
napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A szerződés és
ennek teljesítése során a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a
hatálya alá esik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását, azonban közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és
korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó
megállapodást

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, 
- - akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-f és h-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő: 
—- akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
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olyan gazdasági szereplő: 
— akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, 
 
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és h)-k)pontjaiban, a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)-d) és f) pontjaiban, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem
állásáról csak nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia. 
Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe az 56. § (1) bekezdés, továbbá az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f pontjai szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés, továbbá az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá. (A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. §, valamint a Kbt. 58. § (3)
bekezdésben foglaltak szerint.) 
Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét, a magyarországi letelepedésű ajánlattevők
esetében, a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 141. számában, 2013. november
29.-én közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutatóra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1.) az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézményétől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 310/2001 (XII. 23.)
Kormány rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott
nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére
alkalmas az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,
- tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzforgalmi számlán történő 30 napot
meghaladó sorban állásról, illetve azok időpontjáról és időtartamáról az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorban állás forgalma a 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontja szerint értendő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmas: 
P/1.) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
határidőre eleget tett fizetési kötelezettségének, és pénzforgalmi számláján az eljárást megindító 
felhívás feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás nem 
fordult elő. 
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Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel
meg. 
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5 ) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván
megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a
kapacitást nyújtó szervezetnek a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell
igazolnia, továbbá csatolni kell Ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan, a Kbt.
55. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított
megelőző 3 év legjelentősebb szállításait a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, az ellenszolgáltatás összege, valamint a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével, és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés szerződésszerűen és az
előírásoknak megfelelően megtörtént, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés szerinti referenciaigazolásokat vagy
nyilatkozatokat, amely azt is tartalmazza, hogy a teljesítés a szerződés szerint történt.
M2.) A megajánlott termékre, ill. a VIII. és IX. rész esetében a készülékekre vonatkozóan is bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány illetve megfelelőségi
nyilatkozat másolata, mely szerint a termék megfelel a 8/2003. (III.13) rendeletben, vagy a 93/42
/EEC tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.
M3.) minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő
akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, az EN ISO 9001 : 2008 előírásai
szerint, vagy a minőségbiztosításra ill. annak érdekében intézkedéseinek részletes leírása.
M4.) A 310/2011 (XII. 23.) Korm Rendelet 15 § (1) bekezdés d.) pontja szerint Ajánlattevő csatolja a
megajánlott termék(ek), ill. a használatba adásra kerülő készülékek műszaki leírását magyar
nyelven, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek, ill. készülékek
szakmai szempontból megfelelnek az ajánlati dokumentációban részletesen leírt műszaki
minimum követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan: 
M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától 
visszaámított megelőző 3 év bármelyikében, teljesített, különféle laboratóriumi reagensek 
szállítására vonatkozó legalább egy darab 2.000.000,- Ft értékű referenciával, 
 
 
 
M2. A megajánlott termék(e, ill. készülékek nem rendelkeznek a 93/42/EEC irányelvben és /vagy a 
8/2003. (III.13.) ESZCSM sz rendeletben előírt minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal. 
 
M.3. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik a 310/2011 (XII.23.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, az EN ISO 9001 : 2008 előírás szerinti tanúsítvánnyal, vagy
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annak megfelelő teljes körű, a teljesítés minden elemére kiterjedő minőségbiztosítási rendszer
leírásával. 
Az Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékait. 
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)
együttesen is megfelelhetnek. 
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolás,a a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetnek
(személyek), mint kapacitást nyújtó bevonása esetén, a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján történik. 
M.4. A megajánlott termékek nem rendelkeznek olyan magyar nyelvű leírással, amelyből a műszaki
követelményeknek való megfelelőségük egyértelműen megállapítható.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos



10

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

4600/Pásztó/14. „Laboratóriumi reagensek beszerzése”

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
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A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 80000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A fenti összeg bruttó érték. A teljes bruttó ellenérték átutalását , az átvételt megelőzően a
Novotrading Medical Kft CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-04565202-51100005 számú számlája
javára kell teljesíteni.
A Kbt. 52. § (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt és regisztrált gazdasági
szereplő térítésmentesen átveheti, illetve elektronikusan elérheti. A dokumentáció ellenértékét
kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet, azaz a nyertes ajánlattevő köteles a fenti
számlaszámra megfizetni legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

 Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Novotrading-Medical Kft. (1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. emelet 1.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
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V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Az ajánlati dokumentáció, regisztrációt követő, igazolt átvétele az ajánlattétel feltétele. Az ajánlati
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, illetve az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A Kbt. 52. § (2) bekezdés alapján
a dokumentációt bármely érdekelt és regisztrált gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti,
illetve elektronikusan elérheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése
szerinti szervezet, azaz a nyertes ajánlattevő köteles megfizetni legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig.
Az ajánlati dokumentáció a tender@nmedical.hu e-mail címen kérhető meg, amely a megküldött
regisztációs lap Ajánlattevő által történő kitöltését és a megadott e-mail címre történő
visszaküldését követően 2 munkanapon belül megküldésre kerül. Közös ajánlattevők esetén,
elegendő csak az egyik félnek regisztrálni, és a dokumentációt átvenni.
Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentáció 9:00-10:00 óráig vehető át, ill. érhető el.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

-

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

-

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

A felhívás III.2.2. P.1. és III.2.3. M.1, M2., M3., pontjaiban megjelölt pénzügyi és gazdasági, valamint a
műszaki, és szakmai alkalmassági feltételek.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

-

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1.) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell: 
- Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan, 
- Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan, 
Ajánlattevő, nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdés vonatkozásában,
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— Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e, 
 
- Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben 
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlatához, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 
másolatát. A cégkivonat benyújtása opcionális, abban az esetben szükséges, amennyiben az 
ajánlatkérő által elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban az ajánlattételi határidő 
lejártakor nem az érvényes cégadatok szerepelnek. 
2.) Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát, aki(k) az ajánlatot, illetve annak 
részét képező nyilatkozatokat aláírták. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
az ajánlattevő, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása 
alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 
 
3.)Az ajánlattevőnek az ajánlatban a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, 
hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részükre pénzforgalmi számlát. 
Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzügyi intézmények, melyeknél a 
pénzforgalmi számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a cégkivonat kiadásának 
időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a pénzügyi intézmény felé megküldött felmondó levél 
vagy a pénzügyi intézmény - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - 
nyilatkozatának becsatolása is. A pénzügyi intézmény nyilatkozatok a különböző pénzügyi 
intézmények gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek 
egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények 
teljesülésére, 
4.) Az ajánlatban az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket és a borítólapot követően a 
cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen 
szerepeltetni kell az ajánlati árat nettó értékben, valamint a bírálati szempontokra adott válaszokat. 
A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 
Az ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi 
szolgáltatás ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem 
jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a 
szerződés időtartama alatt semmilyen egyéb költség elszámolására nem jogosult. Ajánlatkérő az 
ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. A szerződéskötésre HUF-ban kerül sor. 
 
5.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának 
napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti 
ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes
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devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Referenciaigazolások esetében a vonatkozó 
szerződéskötés időpontjában érvényben lévő hivatalos MNB deviza középárfolyam az átszámítás 
alapja. 
 
6.)Az ajánlatokat papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá elektronikus formában CD 
vagy DVD adathordozón nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani. 
Az ajánlatot sérülésmentes, állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, 
leragasztva és lebélyegezve), folyamatos (minden tartalommal bíró oldalon feltüntetett) 
oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban csatolt 
nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar 
nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon 
4600/Pásztó/2013 – Laboratóriumi reagensek beszerzése” megjelölést kell feltüntetni. A 
papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az eredeti, 
papíralapú példány tartalma az irányadó. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott 
ajánlat tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott ajánlat 
tartalmával. 
Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Tételes árajánlatot (ártáblázat), továbbá az ártáblázatot 
szerkeszthető excel formátumban is. 
7.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § szerinti körben, kivéve azt az esetet, 
amennyiben a hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. A hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplő esetében további hiánypótlásra nincs 
lehetőség. 
8.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
9.) Az ajánlattevő – a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében, az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljáró személytől. Minden ilyen 
tájékoztatási kérelmet e-mailen, szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) 
is el kell juttatni a következő címekre: tender@nmedical.hu. A kiegészítő tájékoztatás az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kerül megküldésre valamennyi ajánlattevő 
részére e-mail útján. 
10.) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar 
nyelven kell elkészíteni. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő 
elfogadja az Ajánlattevő által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját 
fordításból eredő következményeket Ajánlattevő viseli. 
11.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar 
fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
12.) A Kbt. 124. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az 
eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 124. § 
(4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is
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meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 
13.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban 
rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, 
amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A 
megállapodásnak 
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. 
 
A Kbt. 26. § alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet 
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés 
teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre 
jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való 
részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő 
alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös 
ajánlattevőnek minősíthető. 
14.) Az összegezés megküldésének időpontja: 
A Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a lehető legrövidebb időn 
belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig bírálja el, és erről, a Kbt. 77. § (1) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalának 
napjától számított három munkanapon belül, az eljárás eredményéről szóló összegezés 
megküldésével, tájékoztatja ajánlattevőket. 
15.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
A Kbt. 124. § (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 
tizenegyedik napon. 
16.) Az ajánlatok benyújthatók az "A" Mellékletben megadott címen, munkanapokon 10-15-ig, illetve 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. 
17.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig 
az ajánlatoknak be kell érkezniük a bontás helyszínére. A postai kézbesítésből eredő késedelmet, 
ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni. 
18.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt 
terheli. 
19.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen 
megadott műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki engedélyek, műszaki előírások, 
műszaki ajánlások történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározás 
érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem 
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő 
termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak 
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely 
megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon 
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az 
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége. 
20.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
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kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az
irányadók.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Novotrading-Medical Kft.

Postai cím: Szent István krt. 18. I. em 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1137

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kelety Gábor ügyvezető igazgató

Telefon: +36 12371150

E-mail: tender@nmedical.hu

Fax: +36 13293889

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Novotrading-Medical Kft.

Postai cím: Szent István krt. 18. I. em. 1,

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1137

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kelety Gábor ügyvezető igazgató

Telefon: +36 12371150

E-mail: tender@nmedical.hu

Fax: +36 13293889

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Novotrading-Medical Kft.

Postai cím: Szent István krt. 18. I. em. 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1137

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kelety Gábor ügyvezető igazgató

Telefon: +36 12371150

E-mail: tender@nmedical.hu
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Fax: +36 13293889

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - KLINIKAI KÉMIA

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

I. Klinikai kémiai automatához (OLYMPUS AU 400 ISE egységgel ) Kémiai reagensek:
Saját tulajdonban lévő készülékhez, 221.800 VIZSG/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)
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5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre !

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - KOAGULÁCIÓ

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

II. Koaguláció (Sysmex Ca 500):Saját tulajdonban lévő készülékhez, 14.300 VIZSG/ÉV, 566 ML/ÉV,
10.000 DB/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre!

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk
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Rész száma 3 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - VIZELETANALITIKA

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

III. Vizeletanalitika (Clinitek 500, Clinitek 50 analizátor, 10 paraméter :
G,Bi,Ac,Fs,Bl,pH,Prot,Ubg,Nit,Leu):
Saját tulajdonban lévő készülékhez, 15.040 VIZSG/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre !

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 4 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - VÉRCSOPORT SZEROLÓGIA

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.
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2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

IV. Vércsoport szerológia (ScanGel rendszerhez):
Saját tulajdonban lévő készülékhez, 6.600 VIZSG/ÉV, 1200 ML/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre!

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 5 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - ELFO(SEBIA)

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

V. Elfo(Sebia) : Saját tulajdonban lévő készülékhez, 5 ML/ÉV, 140 TESZT/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)



21

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre!

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 6 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - GYORSTESZTEK

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

VI. Gyorstesztek, klin.kémiához kiegészítők: 1.280 VIZSG/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)
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5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre!

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 7 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - CITOLÓGIA

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

VII. Citológia: 6 LITER/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre!

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 8 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - HEMATOLÓGIA
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1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt,
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

VIII. Hematológia - Készülék használatba adásával:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai
automata, amelynek teljesítménye minimum 90 vizsgálat/h 5 part-diffes,
17.000 VIZSG/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre !

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 9 Elnevezés: LABORATÓRIUMI REAGENSEK - IMMUNKÉMIA

1) Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi 
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi 
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész 
Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, 
továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával
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Megrendelő informatikai rendszeréhez.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

3) Mennyiség

IX. Immunkémia - Készülék használatba adásával:
Az immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
immunkémiai automata, amelynek teljesíménye minimum 30 vizsgálat/h. Egyenkénti mérésre
legyen alkalmas,
6.498 VIZSG/ÉV
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Részenkénti komplett ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre!

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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