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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mátészalka Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 9.
Város/Község: Mátészalka
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Címzett: Szabó István Polgármester
Telefon: 06-44/501-358
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu
Fax: 06-44/501-360
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Mátészalka Területi Kórház - eszközbeszerzés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
NUTS-kód HU323
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás 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
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés a Mátészalka Területi Kórház - eszközbeszerzésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:

33111000-1
33112200-0
33123100-9
33182100-0
33192000-2
33192100-3
33192200-4
30232000-4

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzése az alábbiak szerint:
I.részajánlat: Központi monitor sürgősségire – 1 db
II.részajánlat:
Központi monitor kardiológiára – 1 db
Őrző monitor kardiológiára – 7 db
III.részajánlat: Nyugalmi és terheléses EKG csomag – 1 db
IV.részajánlat: Kardiológiai ultrahang csomag TEE fejjel – 1 db
V.részajánlat: EKG 6 csatornás –1 db
VI.részajánlat: C íves sebészeti röntgen képerősítő – 1 db
VII.részajánlat: EKG holter 3 db paciens egységgel – 1 db
VIII.részajánlat: Vérnyomás holter 3 db paciens egységgel – 1 db
IX.részajánlat: Defibrillátor, monitor EKG készülék + transkután pacemaker – 1 db
X.részajánlat: Betegmelegítő – 1 db
XI.részajánlat: Ágytálmosó – 1 db
XII.részajánlat:



Kórtermi ágy matraccal, matracvédővel, oldalráccsal – 34 db
Kórtermi ágy, négy részes matraccal, matracvédővel, oldalráccsal – 11 db
Kórtermi éjjeli szekrény – 45 db
Takarító kocsi – 1 db
Ágyazó kocsi – 1 db
Vizsgáló asztal – 6 db
Kiegészítő tételek, melyre Ajánlatkérő az alábbi prioritási sorrendben hirdet
eredményt, amennyiben a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet arra fedezetet nyújt:
Volumetrikus infúziós pumpa – 1 db
Fecskendős infúziós pumpa – 1 db
Volumetrikus infúziós pumpa – 1 db
Fecskendős infúziós pumpa – 1 db
Vér és infúzió melegítő – 1 db
Vér és infúzió melegítő – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 67336000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítésből adódó kötbér mértéke napi 1 %, melyet késedelmes
teljesítés esetén késedelemmel érintett rész teljes késedelmes időszakára kell
számítani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő a megbízottja által a jóváhagyott számlát 30 napon belül (Kbt. 305.§. (3)
bekezdés) átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő hivatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A
§-ra. Ajánlatkérő előleget nem fizet.



III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Közös ajánlattevő nyertesek esetében az ajánlatkérő a szerződés teljesítése
érdekében közös gazdasági társaság alapítását nem követeli meg és nem teszi
lehetővé.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és külső erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet,akivel szemben a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés a)-d) pontjaiban,valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti kizáró okok
fennállnak. Igazolási mód: A Kbt. 63.§ bekezdése szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozónak
az alábbiak szerint kell igazolni gazdasági és pénzügyi alkalmasságát valamennyi
részajánlat esetében:
P1) 2009. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozó valamennyi részajánlat esetében:
P1) Ha a 2009. évi eredménye kisebb, mint nulla.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak műszaki illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak
szerint kell igazolnia valamennyi részajánlat esetében:
M1) A Kbt. 67 §. (1) bek. e) pontja szerint, elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, illetve megfelelőségi
nyilatkozat másolata, mely igazolja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a
4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.
M2) A minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, annak bármely nemzeti
rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatban csatolásával (a
Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ISO 9001:2000)
M3) A megajánlott termék műszaki leírása, magyar nyelvű termékismertetője.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozó valamennyi részajánlat esetben:



M1) Ha nem rendelkezik a megajánlott
termék tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal arról, hogy a termék
megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.
M2) Ha nem rendelkezik ISO 9001:2000 minőségtanúsítvánnyal. ( Kbt. 67.§ (1) f)
pontja szerint).
M3) Ha a megajánlott termék nem felel meg az Ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban megadott műszaki paramétereknek.
M1)-M2)-M3) esetében Együttes megfelelés.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (valamennyi részajánlat
esetében)

80

2. Garanciális időszakot követően
megajánlott éves karbantartási díj
(I.sz.-tól – a XI. sz. részajánlatig és a
kiegészítő tételek esetében)

20

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S
181 -
260153
2009/09/19 (nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/06/21 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 25000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:



A NYÍRBER Kft. pénztárába történő befizetéssel, vagy a Kft. 68800099-11037637
számú bankszámlájára történő átutalással. A dokumentáció díja ÁFÁ-val növelt
összeg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/06/21 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/21 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): NYÍRBER Kft.4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80. § (2) –ben foglaltak szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Az összegezés megküldésének időpontja : 2011.07.08.
2.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.07.19.
3.)Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti – a Kbt.59.§-ban
foglaltak figyelembevételével – melynek összegszerű mértéke részajánlatonként
100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint. Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő számlájára
történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető.
Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot Mátészalka Város Önkormányzat
10700402-25452208-53200008 számú számlájára kell átutalni melynek pénzintézet
által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
esetén a kedvezményezettnek ajánlatkérőnek kell lennie, és az ajánlati kötöttség
lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz mellékelni kell.
4.)Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít, a Kbt. 83. § szerint.



5.)Az ajánlatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani. A benyújtás
helye: Nyírber Kft. iktatója (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) A csomagoláson
fel kell tüntetni a „Mátészalka Területi Kórház eszközbeszerzése. Az ajánlat
2011.06.21-én 10.00 óráig nem bontható fel.”
6.)Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban történő részvétel feltétele.
7.)A dokumentáció másra át nem ruházható.
8.)Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
9.)Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
10.)Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
foglaltakra.
11.) Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 62.§ (2) bekezdésére.
11.)Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4.§ 3/E pontjában foglaltakra.
12.) Ha ajánlatkérő az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a
következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
13.)Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást biztosító szervezetnek
60 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell csatolniuk az
ajánlatba.
14.) Érvénytelen az az ajánlat amelyik nem tartalmazza az ajánlati felhívás III.2.2
és III. 2.3 pontjaiban felsorolt valamennyi igazolást. Amennyiben ajánlattevő –
figyelembe véve a Kbt. 4.§. 3/E) pontját - a Kbt. 65. §. (4) bekezdése szerinti
szervezetek erőforrásaira kíván támaszkodni, abban az esetben a szervezet
igazolásait kell az ajánlatának tartalmaznia.
15.)Az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatából
egyértelműen ki kell derülni, hogy melyik alkalmassági feltételre vonatkozik.
16.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 70.§.(2) bekezdésére.
17.) Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra
- felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlati felhívás III.2.2.) és III.2.3)
pontjában meghatározott valamennyi alkalmassági feltételt, valamint igazolásokat a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18.) Az ajánlatok rész-szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.
A pontozás módszere a következő: A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az azt
követő ajánlatok pontszámának kiszámítási módja: a legkedvezőbb ajánlat és az
adott ajánlat aránypárjának értéke szorozva 10-zel, szorozva a súlyszámmal.
19.) A XII.részajánlatot ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
alapján bírálja el.
20.) A dokumentáció átvehető a NYÍRBER Kft.-nél Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.
címen, munkanapokon 8.00-12.00 óráig az ajánlattételi határidő lejártának napján
8.00-10.00 óráig, előzetes telefonon történő értesítés mellett.A dokumentáció postai
úton történő megküldése is kérhető, amennyiben ajánlattevő igazolja a befizetést és
közli postacímét. A postai úton történő megküldésből eredő esetleges problémákért
Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A dokumentáció az átutalást igazoló irat
másolatának átadása ellenében vehető át.
21.)A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai az
érvényesek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás



VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: (36-1) 336-77-76
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: (36-1) 336-77-78
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 50. címében foglaltak szerint (323. §).
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: (36-1) 336-77-76
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: (36-1) 336-77-78
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/04 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: NYÍRBER Kft.
Postai cím: Hunyadi u. 78/a.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Címzett: Hajdu Lajosné
Telefon: 06-42/ 433-722
E-mail: nyirber@tgmail.com



Fax: 06-42/ 433-719
Internetcím (URL): www.nyirber.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: NYÍRBER Kft.
Postai cím: Hunyadi u. 78/a.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Címzett: Hajdu Lajosné
Telefon: 06-42/ 433-722
E-mail: nyirber@gmail.com
Fax: 06-42/ 433-719
Internetcím (URL): www.nyirber.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: NYÍRBER Kft.
Postai cím: Hunyadi u. 78/a.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Címzett: Béres Csaba
Telefon: 06-42/ 433-722
E-mail: nyirber@gmail.com
Fax: 06-42/ 433-719
Internetcím (URL): www.nyirber.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Adásvételi szerződés az I.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés I.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232000-4
További
tárgyak:

33190000-8

3) Mennyiség
I.részajánlat:
Központi monitor sürgősségire – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 3360000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:



4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Adásvételi szerződés az II.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés II.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:

30232000-4

3) Mennyiség
II.részajánlat:
Központi monitor kardiológiára – 1 db
Őrző monitor kardiológiára – 7 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 14560000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Adásvételi szerződés a III.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés III.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség



III.részajánlat:
Nyugalmi és terheléses EKG csomag – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 3200000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Adásvételi szerződés a IV.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés IV.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
További
tárgyak:
3) Mennyiség
IV.részajánlat:
Kardiológiai ultrahang csomag TEE fejjel – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 17600000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Adásvételi szerződés a V.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés V.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség
V.részajánlat:
EKG 6 csatornás –1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 800000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6
meghatározás Adásvételi szerződés a VI.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés VI.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:

33111000-1

3) Mennyiség
VI.részajánlat:
C íves sebészeti röntgen képerősítő – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 7200000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7
meghatározás Adásvételi szerződés a VII.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés VII.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség
VII.részajánlat:
EKG holter 3 db paciens egységgel – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 1360000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8
meghatározás Adásvételi szerződés a VIII.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés VIII.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33123100-9
További
tárgyak:
3) Mennyiség
VIII.részajánlat:
Vérnyomás holter 3 db paciens egységgel – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 960000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)



Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 9
meghatározás Adásvételi szerződés a IX.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés IX.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182100-0
További
tárgyak:
3) Mennyiség
IX.részajánlat:
Defibrillátor, monitor EKG készülék + transkután pacemaker – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 1280000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10
meghatározás Adásvételi szerződés a X.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés X.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség
X.részajánlat:
Betegmelegítő – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 240000



Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 11
meghatározás Adásvételi szerződés a XI.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés XI.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség
XI.részajánlat:
Ágytálmosó – 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 800000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 12
meghatározás Adásvételi szerződés a XII.sz.részajánlatra
1) A rész meghatározása
Mátészalka Területi Kórház – eszközbeszerzés XII.sz.részajánlat
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8



További
tárgyak:

33192000-2
33192100-3
33192210-7

3) Mennyiség
XII.részajánlat:
Kórtermi ágy matraccal, matracvédővel, oldalráccsal – 34 db
Kórtermi ágy, négy részes matraccal, matracvédővel, oldalráccsal – 11 db
Kórtermi éjjeli szekrény – 45 db
Takarító kocsi – 1 db
Ágyazó kocsi – 1 db
Vizsgáló asztal – 6 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 15976000
Pénznem: HUF
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


