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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377273-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Veszprém: Különféle orvosi eszközök és készítmények
2012/S 229-377273

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Kórház utca 1.
Címzett: Dr. Rácz Jenő főigazgató
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 88556556
E-mail: pic.szabo@vmkorhaz.hu, kovacs.erika@vmkorhaz.hu
Fax:  +36 88556209
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.vmkorhaz.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Veszprémi Beruházási Vállalkozási és Befektetési Zrt.
Radnóti tér 2/A. I. em. 204. sz. iroda
Kapcsolattartási pont(ok): Fehérváry Katalin közbeszerzési irodavezető
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 88423888
E-mail: titkarsag@veszprember.hu, fehervary.katalin@veszprember.hu
Fax:  +36 88424883
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Veszprémi Beruházási Vállalkozási és Befektetési Zrt.
Radnóti tér 2/A. I. em. titkárság
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 88423888
E-mail: titkarsag@veszprember.hu
Fax:  +36 88424883
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
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I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés keretében informatikai és orvostechnológiai gépműszer beszerzés és kapcsolódó
szervízszolgáltatás „a Perinatiális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kózházban” tárgyú TIOP-2.2.2/C-10/1-2001-0016. számú projekt vonatkozásában.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
NUTS-kód HU213

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Beszerzése és kifejlesztetése egy egységes Informatikai és lázlap rendszernek, az ehhez integrált orvosi
eszközöknek, a PIC osztályon meglévő orvosi műszerek integrálásával, valamint a lázlap rendszer kórházi
HIS rendszerbe való bekötésével, integrálásával. Az egész rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése,
fejlesztések és az integrálás elvégzése az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi a jogszabályi előírásnak
és a szakmai szabálynak, szabványnak megfelelő mérés elvégzése (elvégeztetése), és dokumentálása,
valamennyi az üzembe helyezéshez szükséges engedély beszerzése és valamennyi az üzembe helyezéshez
szükséges járulékos munka elvégzése, valamint az üzemeltető személyzet betanítása a felhasználói
feladatokra Továbbá a garanciális időszakot követően 1 évre vonatkozó teljeskörű szervízszolgáltatás
beszerzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33190000, 33100000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Beszerzése és kifejlesztetése egy egységes Informatikai és lázlap rendszernek, az ehhez integrált orvosi
eszközöknek, a PIC osztályon meglévő orvosi műszerek integrálásával, valamint a lázlap rendszer kórházi
HIS rendszerbe való bekötésével, integrálásával. Az egész rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése,
fejlesztések és az integrálás elvégzése az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi a jogszabályi előírásnak
és a szakmai szabálynak, szabványnak megfelelő mérés elvégzése (elvégeztetése), és dokumentálása,
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valamennyi az üzembe helyezéshez szükséges engedély beszerzése és valamennyi az üzembe helyezéshez
szükséges járulékos munka elvégzése, valamint az üzemeltető személyzet betanítása a felhasználói
feladatokra. Részletes meghatározást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
2. tétel Perinatális nagyfrekvenciás lélegeztető készülék 1 db
4.1. tétel Perinatális intenzív lélegeztető készülék I. típus 2 db
4.2. tétel Perinatális intenzív lélegeztető készülék II. típus 2 db
6. tétel Klinikai inkubátor 7 db
7.1. tétel Intenzív inkubátor I. típus 3 db
7.2. tétel Intenzív inkubátor II. típus 3 db
9.1. tétel Infúziós programozható gyógyszer-adagoló pumpa I. típus 10 db
9.2. tétel Infúziós programozható gyógyszer-adagoló pumpa II. típus 20 db
9.3. tétel Meglévő pumpák illesztése 5 db
9.4. tétel Dokkoló egység infúziós pumpához 3 pumpás (a 9.1 és 9.2 tételekhez). 3 db
9.5. tétel Dokkoló egység infúziós pumpához 5 pumpás, kocsival (a 9.1 és 9.2 tételekhez). 7 db
10.1. tétel Mulifunkciós betegőrző monitor I. típus 8 db
10.2. tétel Mulifunkciós betegőrző monitor II. típus, nagytudású 2 db
10.3. tétel Transcutan pCO2-pO2 monitor (a 10. 2. alatti betegőrző monitorban) 2 db
11. tétel Központi monitor 1 db
12.1.2. tétel Ultrahang készülék 1 db
12.3. tétel aEEG monitor 1 db
12.4. tétel Helyszíni röntgen készülék 1 db
19. tétel Informatika fejlesztés 1 db
Szoftverek
— Windows 7 Prof (jobb vagy ekvivalens szoftver, benne a munkaállomásokban, 14+5 db=19 db,
— Orvostechnikai eszközök illesztése 20 db,
— Kliens installálási költség 19 db,
— MDIL - HL7 licenc (Medical Device Interface Langage) 1 db,
— Lázlap licenc 20 db.
Hardverek
— Lázlap szerver 1 db,
— Lázlap munkaállomás 14 db,
— Asztali PC + Monitor 5 db,
— Switch (48 portos) 2 db.
Az összes meglévő és táblázatban feltűntetett arra alkalmas készülék lázlapba integrálása 1 db.
A tételszámok a támogatási szerződés sorrendjét követik.
Csak gyári új készülékek szállíthatók.
A garanciális időszakot követő 5 éves időtartamra szervízszolgáltatás biztosítása, mely során az éves
díj maximum az éves KSH által közölt inflációs rátával emelhető. Megrendelő jelen ajánlatkérés során 1
éves időtartamra köt szerződést, és jogosult évente a szervízszolgáltatás vonatkozásában a szerződést
meghosszabbítani.
Becsült érték áfa nélkül: 172 563 655 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 1550 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes teljesítésből adódó kötbér feltételei: a nettó szerződéses ár 0,25 %-a/nap.
A késedelmi kötbér fizetésének kezdőnapja az azt követő első nap, hogy az ütemterv szerint a jelent ajánlati
felhívás II.2.1 pontjában részletezett berendezés átadásra kellett hogy kerüljön.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha Szállító neki felróható okból oly mértékű késedelembe esik, hogy
a fizetendő késedelmi kötbér eléri a szerződés netto értékének 15 %-os mértékét - ekkor a Megrendelő saját
hatáskörben meghiúsultnak nyilváníthatja a teljesítést.
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 30 %-a.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nemkerül alkalmazásra.
Jótállás időtartama: 24 hónap az orvosi műszerekre és 36 hónap az informatikai eszközökre. Csak gyártóműi
vagy igazolt forgalmazói garancia fogadható el.
A jótállási időt követően üzemzavar beálltakor a lázlap szerverre vonatkozóan személyes megjelenést
munkanapokon 6 órán belül, munkaszüneti napokon 12 órán belül biztosítja a szállító.
Amennyiben Szállító nem jelenik meg az előzőekben rögzítettek szerint, úgy a teljes díj 2 % nak megfelelő
összegű kötbért köteles fizetni a kieső idővel arányosan az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Szállítónak, a sikeres próbaüzemet követően is, még legalább 5 éves időtartamban, minimum 98 %
üzembiztonságot kell garantálnia éves szinten.
Amennyiben Szállító a 98 % üzembiztonságot, éves szinten, nem tudja garantálni, úgy a vonatkozó berendezés
esetében, annak nettó árára vetítve 2 % kötbér megfizetésére köteles.
Szállító köteles a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerint az előleg összegének
megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A gazdasági
társaság vagy nonprofit szervezet szállító -cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes
személy többségi tulajdonosának kezességvállallása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg igénylése a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1)
bekezdés e-g) pontjában foglaltak szerint.A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Szállító az 1.számú részszámlát az informatikai és orvostechnológiai gépműszerek 50 %-os teljesítést
követően, a 2. részszámlát az informatikai és orvostechnológiai gépműszerek sikeres próbaüzemét igazoló
jegyzőkönyv igazolását követően nyújthatja be. A szervízszolgáltatás tekintetében havi számlázás történik.
A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek a kifizetés vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló
törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
A projekt EU-s támogatással támogatási szerződés alapján valósul meg, és az ajánlatkérő ún. szállítói
finanszírozást kíván igénybe venni. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően
történik a Kbt. 130.§ (3) bekezdés pontjai szerint 30 napon belül.
Ajánlatkérő a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1) bekezdés b) pontja szerint 30 % előleg igénylésének
lehetőségét biztosítja.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A finanszírozás formája szállítói finanszírozás. A támogatás intenzítása: 90 %.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Az ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. a közös ajánlatot tevőknek csatolniuk kell a
megállapodásukat, melyben nyilatkoznak arról, hogy a teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 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) és 57. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet
Ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11.§ szerint.
Ajánlattevő köteles továbbá nyilatkozni a Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerint.
A kizáró okok fenn nem állását - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési
Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám, 2012.05.23.) közzétett „ a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában „ tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a
Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.) közzétett útmutató alapján.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek
csatolniuk kell a Kbt. 55.§ alapján a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ szerint:
P1. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bek. a) pont: Valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi
pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladását követően kiállított igazolását egyszerű másolat
formájában az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a ajánlattevő pénzforgalmi számláját,
— pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó
sorban állás volt -e. (Sorbanálláson ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. ponjában meghatározott
fogalmat érti.).
P2. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bek. c) pontja szerint: Ajánlattevő saját vagy jogelődje 2009.,
2010., 2011. évre vonatkozó nyilatkozata a teljes nettó árbevételéről, és a közbeszerzés tárgyából - orvosi
gépműszer értékesítésből - származó nettó árbevételről.
Az előírt alkalmassági követelményeknek 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) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az
adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia,
továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.
Az előírt alkalmassági feltételek igazolásánál kérjük figyelembe venni a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(3) bekezdésében foglaltakat is.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján
az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 év időszakában akár egy alkalommal is 30 napot meghaladó
sorban állás volt.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes nettó árbevétele a 2009., 2010., 2011. évek átlagában nem éri
el a 180 000 000 HUF-ot továbbá a közbeszerzés tárgyából - orvosi gépműszer értékesítésből - származó
árbevétele a 2009., 2010., 2011. évek átlagában nem éri el a nettó 100 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek. a) pontja szerint a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három év időszakában (2009., 2010., 2011.) legjelentősebb, a informatikai és orvosi gépműszer
eszközök szállításainak ismertetését és a csatolja az erre vonatkozó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
16.§ (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást. Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
— a teljesítés ideje,
— a szerződést kötő másik fél adatai,
— a szállítás tárgya,
— az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek. b) pontja szerint az ISO 9001:2002 szabványnak
megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának egyszerű másolati példányát, vagy a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását.
M3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek. e) pontja szerint a megajánlott termékre vonatkozóan
bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány illetve megfelelőségi
nyilatkozat másolata, mely szerint a termék megfelel a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, vagy a 93/42 /EEC
tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.
M4. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek. d) pontja szerint Az ajánlattevő csatolja a termék(ek)
műszaki leírását és gyártói katalógusát, adatlapját.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben
az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint a műszaki ill. szakmai alkalmassági követelményeknek más
szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét
(az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek
a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell az
erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott nyilatkozatokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év időszakában (2009., 2010., 2011.) nem
rendelkezik olyan referenciával:
M1/1. mely legalább 1 db, nettó 50 000 000 HUF-ot elérő értékű, orvosi gép- műszer szállításra vonatkozik,
M1/2. és ezen belül, vagy e mellett további legalább 1 db olyan referenciával, amely betegőrző monitor(ok)
szállításáról szól, minimum nettó 10 000 000 HUF értékben.
M2. Nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001:2002 szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ennek hiányában az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
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M3. A megajánlott termék(ek) nem rendelkeznek a 93/42/EC irányelv és /vagy a 4/2009 (III. 17.) EüM
rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi
nyilatkozattal.
M4. A megajánlott termék(ek) nem rendelkeznek olyan angol vagy magyar nyelvű leírással, gyári adatlappal,
amelyből a műszaki követelményeknek, való megfelelőségük egyértelműen megállapítható.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.1.2013 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró VeszprémBer Zrt.
Budapest Bank Rt-nél vezetett 10104820 - 16256160-00000009 számú számlájára kell átutalni.
A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés leadása személyesen, telefaxon vagy e-mailben
a VeszprémBer Zrt. részére („A” melléklet II. pont). Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
ajánlattevő neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, telefaxszáma, e-
mail címe, közbeszerzési eljárás tárgyának feltüntetése, dokumentáció átvételének módja (személyesen történő
átvétel, vagy postai úton), valamint a dokumentáció ellenértékének utalása esetén kérjük az írásos igényléshez
csatolni a dokumentáció árának befizetéséről szóló igazolást.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Személyesen történő átvétel munkanapokon 8:00-13:00 óráig, vagy postán történő megküldéssel.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.1.2013 - 11:00

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

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.1.2013 - 11:00
Hely:
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u. 1. E
épület I. emelet 174-175. terem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek
jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Projekt címe: „A Perinatális Intenzív Centrum műszaki
fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban”
Projket száma: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0016
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2011.09.30.

VI.3) További információk
1.) Az ajánlati ár, valamint a teljes leszállított rendszerre szerviz és alkatrész díj 1. évre vetített összege
részszempontok esetén az adható pontszám: 1-100-ig. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg
a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra kerül.
Az orvosszakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése részszempont vonatkozásában az
alszempontokra adható pontszám minden esetben 1-100-ig.
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat
a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő
arányosítással kerülnek meghatározásra. Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az
adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális 100, míg az
adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális 1 pontszámot kapja.
Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott
pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
2) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell:
a. Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát, ill. meghatalmazását,
b. Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60 § (3) bekezdésre vonatkozóan,
c. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés vonatkozásában. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell),
d. Ajánlattevőnek, és alvállalkozójának, továbbá az ajánlattal érintett a gazdasági szereplőknek, cégkivonat
alapján változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és a
cégbíróság elektronikus igazolását a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról
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e. Az ajánlattevőnek és alvállalkozójának, továbbá a gazdasági szereplőknek az ajánlatban a cégkivonattal
egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet
részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzintézetek, melyeknél a
bankszámlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a cégkivonat kiadásának időpontjáig nem
történt meg, úgy szükséges a pénzintézet felé megküldött felmondó levél vagy a pénzintézet - számlavezetés
megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is. A pénzintézeti igazolások a különböző
bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű
választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére,
f. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,
g. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott PIC Informatikai Rendszer, továbbá a PIC készülékek
gyártójának nyilatkozatát az ajánlati dokumentációban megadottak szerint. Amennyiben Ajánlattevő nem
csatolja az ajánlati dokumentációban megadottak szerinti gyártói nyilatkozat 1 részét kitöltve, Ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
h. 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. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.
Referenciaigazolások esetében a szerződéskötés időpontjában érvényben lévő hivatalos MNB deviza
középárfolyam az átszámítás alapja.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.
i. Az ajánlatokat 4 (1 eredeti és 3 másolat) példányban, 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 "Veszprém Csolnoky Ferenc
Kórház-PIC eszközbeszerzés” és „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány
tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
A teljes ajánlatot CD vagy DVD adathordozón Pdf formában is be kell nyújtani, maximum 6 MB-os darabokban,
amennyiben ha egy 6MB-os fájlba nem fér bele.
Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Ajánlati Nyilatkozatot, az Információs Lapokat, a Tételes árajánlatot,az
Orvosszakmai elvárásokat (az összes tételre) a Felolvasólapot és az „Üzemeltetési” kérdőívet, ártáblázatot
szerkeszthető WORD ill. EXCEL formában is!
3.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít teljes körben a Kbt. 67. § (1) szerint.
4.) A Kbt. 124.§ értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti
meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, az összegzésben a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
5.) 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.
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Ajánlatkérő itt hívja fel Ajánlatevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. § (6) bekezdés 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.
6.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013.03.12.
Hely: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u.
1.
7.) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Az ajánlati dokumentáció
másra át nem ruházható. Az ajánlati dokumentáció, az ellenérték megfizetését követően Ajánlatkérőnél
átvehető, vagy külön kérésre Ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül postán megküldi
azt Ajánlattevő részére. A
8.) Az ajánlatok benyújthatók az "A" Mellékletben megadott címen munkanapokon 8-15-ig, illetve az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8 órától az ajánlatok benyújtásának határidejéig.
9.) Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell neveznie a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alá tartozó alvállalkozókat,
melyek esetében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
10.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. § alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági alkalmassági feltételeit és igazolását a P1 és P2 pontok vonatkozásában, valamint műszaki, illetőleg
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását az M1 és M2, M3 és M4 pontok vonatkozásában.
11.) 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 felelős fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Ajánlattevő
viseli. Kivétel ez alól a megajánlott termékek műszaki leírása, gyári adatlapja (data sheet), katalógusa, valamint
a CE dokumentumok, amelyet Ajánlatkérő angol nyelven is elfogad.
12.) 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.
13.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
14) A Kbt. 80. § (1) bek. alapján ajánlattevő az ajánlatában-kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben -
közös üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
15) A Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően az előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
16) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
tv. előírásai szerint kell eljárni.
17) Ajánlati dokumentációba betekintés: Előzetes egyeztetés után e-mailben (titkarsag@veszprember.hu,
fehervary.katalin@veszprember.hu) vagy faxon (88/424-883) küldött levéllel, munkanapokon délelőtt 10 órától
12 óráig lehetséges.
18) Ajánlatkérő a Kbt. szerint 2. §. (5) bekezdésében és a 75.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott nemzeti
elbánásmóddal élhet.
19) Ajánlatkérő az ajánlatadást nem köti ajánlati biztosíték adáshoz.
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20) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termék(ek) olyan eredeti angol nyelvű leírását,
amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék(ek) szakmai szempontból teljes egészében
megfelel a vonatkozó és az ajánlattevő által megajánlott értékelési szempontnak.
21) A bírálati részszempontok alábontása a következő sorrendben:
Rész-szempont - Adható válasz - Súlyszám (adott esetben)
Súly-szám
Ajánlati ár 1800
Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen 1480
Alszempontok
2. Perinatális nagyfrekvenciás lélegeztető készülék
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Amennyiben a készülék rendelkezik 2ml alatti tidal volumen lehetőséggel Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Amennyiben a készülék rendelkezik aktív kilégzés fázissal, hogy a levegő megrekedést (air trapping)
megakadályozza koraszülöttek passzív légzésénél. Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Amennyiben a készülék elektromechanikusan meghajtott dugattyúval rendelkezik HFOV előállítására. Kérjük
megadni
Igen / Nem 20
4.1. Perinatális intenzív lélegeztető készülék
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Neurális légzésszabályozás (NAVA) vagy ezzel ekvivalens funkció megléte az alapajánlatban, komplett szettel
és 10 darab érzékelővel, gépenként. Kérjük megadni
Igen/Nem 40
MR-kompatibilis kiépítés lehetősége Kérjük megadni
Igen/Nem 30
Amennyiben az alapajánlat tartalmazza a non invazív lélegeztetés funkciót a neurális légzésszabályozással
együtt, komplett szettel együtt. Kérjük megadni
Igen/Nem 40
Leszívás támogatás funkció megléte Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Normál gáz keverék helyett Hélium és oxigén gázkeverékkel történő lélegeztetés lehetősége Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Non-invazív, nyomástámogatott üzemmódban a szivárgás kompenzáció maximális értéke, min. 3 liter/perc
Kérjük megadni 20
4.2. Perinatális intenzív lélegeztető készülék
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Rendelkezzen Térfogat Limit funkcióval Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Rendelkezzen Térfogat garancia funkcióval nyomásvezérelt üzemmódban Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Alapáramlás állítható legyen, funkció megléte esetén Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Amennyiben a kilégzőszár fűthető baktérium szűrővel rendelkezik Kérjük megadni
Igen/Nem 10
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Képernyő konfigurálhatóságának megléte Kérjük megadni
Igen/Nem 10
SpO2 függvényében automatikus FiO2 szabályozás funkció megléte Kérjük megadni
Igen/Nem 30
Beépített SpO2 monitorozás megléte Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Beépített szívfrekvencia monitorozás Kérjük megadni
Igen/Nem 10
SpO2 pletizmográfiás görbe megjelenítése Kérjük megadni
Igen/Nem 10
Belégzési áramlás maximálisan széles tartománya Kérjük megadni
Igen/Nem 10
6. KLINIKAI INKUBÁTOR
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Amennyiben a fekvőfelület dönthetősége a buratéren kívülről állítható Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Amennyiben a buratéri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal megoldott Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Amennyiben a levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik
(a buratéri hőmérséklet stabilizálására hosszú beavatkozás esetén) Kérjük megadni
Igen / Nem 20
7.1. Intenzív inkubátor
Gyártó és típus: Kérjük megadni
"Komfort zóna" vagy ezzel egyenértékű funkció, amely az újszülött kor- és súly adatai alapján ajánlást készít a
hőmérsékleti beállításokra vonatkozóan. Kérjük megadni
Igen/Nem 40
360°-ban körbeforgatható matractálca és matrac funkció megléte Kérjük megadni
Igen/Nem 40
7.2. Intenzív inkubátor
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Búrafedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor automatikusan bekapcsol. Funkció megléte
esetén. Kérjük megadni
Igen / Nem 40
"Komfort zóna" vagy ezzel egyenértékű funkció, amely az újszülött kor- és súly adatai alapján ajánlást készít a
hőmérsékleti beállításokra vonatkozóan. Kérjük megadni
Igen / Nem 40
360°-ban körbeforgatható matractálca és matrac funkció megléte Kérjük megadni
Igen / Nem 40
9.1. Infúziós pumpa
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Minél több lépésben állítható okklúziós riasztási szint (előny, ha több) Kérjük megadni 20
Beállítható legkisebb okklúziós nyomás értéke Legalább 50Hgmm, Kevesebb jobb Kérjük megadni 20
A kijelzőn egy időben megjelenő paraméterek maximális száma, min. 7 (annál jobb, minél több), Kiíró csak a hét
feletti számokat értékeli: tehát a 8=1db, a 9=2db, stb. Kérjük megadni 20
Nyomás trend megjelenítése a készülék kijelzőjén Kérjük megadni
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Igen / Nem 20
Készülékbe épített 230V-os hálózati tápegység és akkumulátortöltő Kérjük megadni
Igen / Nem 10
9.2. Infúziós pumpa
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Minél több lépésben állítható okklúziós riasztási szint (előny, ha több) Kérjük megadni 20
Beállítható legkisebb okklúziós nyomás értéke Legalább 50Hgmm, Kevesebb jobb Kérjük megadni 20
A kijelzőn egy időben megjelenő paraméterek maximális száma, min. 7 (annál jobb, minél több), Kiíró csak a hét
feletti számokat értékeli: tehát a 8=1 db, a 9=2db, stb. Kérjük megadni 20
Nyomás trend megjelenítése a készülék kijelzőjén Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Készülékbe épített 230V-os hálózati tápegység és akkumulátortöltő Kérjük megadni
Igen / Nem 10
10.1. Multifunkicós betegőrző monitor kisebb
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Érintőképernyő az ágymelletti egység monitorán Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Érintőképernyő a transzport egység monitorán Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Folyamatos 12 elvezetéses EKG monitorozás megléte 5 pólusú EKG kábellel Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Horizont nézet, mely folyamatosan mutatja a megadott paraméter(ek): pillanatnyi- és, célzott értékét vagy
érték tartományát, ettől való eltérés mértékét és irányát adott időintervallumon belül. (megléte előny) Kérjük
megadni
Igen / Nem 20
Ágy melletti munkaállomáson, Windows alapú, legalább 6 db alkalmazás (pl: PACS, kórházi adatrendszer,
további monitorok adatai) akár egyidejű futtatásának lehetősége. (Megléte előny) Igen
Kérjük megadni 20
10.2. Multifunkciós betegőrző monitor nagyobb
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Olyan paramétermodul csatlakoztatásának lehetősége, amely saját kis képernyővel (max. 5”) rendelkezik és a
monitorról leválasztva transzport monitorként funkcionál. Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Amennyiben a tcpCO2 mérés 0,5-8 órás időköz között állítható, és a letelte után automatikusan módosítja a
riasztási határértéket (A funkció megléte előny) Kérjük megadni
Igen / Nem 20
Folyamatos 12 elvezetéses EKG monitorozás megléte 5 pólusú EKG kábellel Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Horizont nézet, mely folyamatosan mutatja a megadott paraméter(ek): pillanatnyi- és, célzott értékét vagy
érték tartományát, ettől való eltérés mértékét és irányát adott időintervallumon belül. (megléte előny) Kérjük
megadni
Igen / Nem 10
A tárolt adatok előfordulási gyakoriságuk szerinti grafikus megjeleníthetősége (Megléte előny) Kérjük
megadni
Igen / Nem 10
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Intravénás oxigénszaturáció mérés lehetősége (SvO2) monitorba gyárilag integrált módon. Kérjük megadni
Igen / Nem 10
A tcpO2, tcpCO2 mérés betegőrző monitorba integrált módon. Kérjük megadni
Igen / Nem 10
11. Központi monitor
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Egy rendszeren belül (egy központi számítógéppel) min.20 páciens megjeleníthetősége
Kérjük megadni
Igen / Nem 10
A tárolt trendek elektronikus formátumban történő automatikus exportálása. (Megléte előny) Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Vérnyomásmérés a központról is indítható. (Megléte előny) Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Bármely típusú ágy melletti eszköz bármely másik ágy melletti adatgyűjtő interfész tetszőleges csatlakozójába
teljes plug&play módszerrel, automatikus eszközpárosítással (konfigurációs beavatkozás nélkül) áthelyezhető.
(Megléte előny) Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Maximális trend hosszúság minden mért paraméterre min. 72 óra. Több előny Kérjük megadni 10
Trend esetében a teljes hullámforma tárolás maximális ideje, min. 72 óra. Több előny Kérjük megadni 10
Horizont nézet, mely folyamatosan mutatja a megadott paraméter(ek): pillanatnyi- és, célzott értékét vagy
érték tartományát, ettől való eltérés mértékét és irányát adott időintervallumon belül. (megléte előny) Kérjük
megadni
Igen / Nem 10
12.1.2. Ultrahang készülék
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Real-time anatómiai M-mód funkció megléte Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Amennyiben a merevlemezen, a páciens adatbázisban tárolt B-módú képeken utólag állítható az erősítés és a
dinamika tartomány. Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Amennyiben a merevlemezen, a páciens adatbázisban tárolt color Doppler-módú képeken utólag állítható az
erősítés, a color alapvonal és a színskála Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Amennyiben a merevlemezen, a páciens adatbázisban tárolt PW- Doppler-módú képeken utólag állítható az
erősítés, az alapvonal és a szögkorrekció Kérjük megadni
Igen / Nem 10
12.3. EEG monitor (CFM)
Gyártó és típus: Kérjük megadni
CFMsight vagy ezzel ekvivalens funkció: (nem egy színű, hanem árnyalatos a függőleges CFM trend vonallal
jeleníti meg az agy elektromos aktivitását) Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Érintőképernyős készülék kialakítás Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Amennyiben a rendszer összes funkciója elérhető és használható az érintőképernyőn keresztül (Teljesen egér-
és billentyűzetnélküli rendszer). Kérjük megadni
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Igen / Nem 10
Amennyiben a készülék rendelkezik PC-re szabadon telepíthető kiértékelő programmal, aminek a kezelőfelülete
megegyezik az aEEG készülékével Kérjük megadni
Igen / Nem 10
A lehető legkisebb adatgyűjtő modul méret, cmxcmxcm Kérjük megadni
10
12.4. Helyszíni röntgen készülék
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Csökkentett dózisú pediatric üzemmód megléte az alapajánlatban Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Forgó anódú röntgencső Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Amennyiben a generátor teljesítménye eléri a legalább 20kW-ot Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Integrált dózis mérő kamra megléte, dózis érték kijelzéssel az alapajánlatban Kérjük megadni
Igen / Nem 10
Multileaf kollimátor, fénykivetítéses mezőkijelzéssel, szálkereszttel az alapajánlatban Kérjük megadni
Igen / Nem 10
19. Informatikai fejlesztése
Gyártó és típus: Kérjük megadni
Hardver szempontból
Tartalék HDD-k szerverhez (az ajánlati dokumentáció 1.2.1 pontja szerint)
- a szállított szerverben adattárolásra használt HDD-k számának min 50%-ának megfelelő számú tartalék
HDD, melyek típusa és mérete megegyezik a szállított szerverbe beépített adattároló HDD-k típusával és
méretével.
A tartalék HDD-k maximális száma az alap HDD-hez képest %-ban. (Min 50%) Kérjük megadni a %-ot Kérjük
megadni 40
Infúziós pumpa adatainak ismeretében automatikus pumpa-gyógyszer párosítás felajánlásának lehetősége
Kérjük megadni
Igen / Nem 40
Amennyiben az elektronikus lázlap kialakítása olyan, hogy nem szükséges minden ágy mellé PC-t telepíteni.
Kérjük megadni
Igen / Nem 40
Amennyiben az elektronikus lázlap teljes mértékben előkészített tablet PC-k fogadására az ajánlatkérő számára
további költségek nélkül (csak a tablet PC-t kell megvásárolnia) Kérjük megadni
Igen / Nem 40
Bármely típusú ágy melletti eszköz az ágymelletti interfész tetszőleges portjára csatlakoztatható azt felismeri és
rögtön teljes funkcionalitással a lázlapon megjeleníti, felhasználói beavatkozás nélkül Kérjük megadni
Igen / Nem 40
Szoftver szempontból
Riasztási képek (pl. EKG szalag) automatikus átvétele páciens monitorról. Kérjük megadni
Igen / Nem 40
A rendszer gyógyszer kalkulációs modult tartalmaz, amely elősegíti a paciens gyógyszerekkel történő
kezelését, a gyógyszerek adagolását a rendszer javaslata alapján ( gyógyszer mennyiség, beadás dózis).
Kérjük megadni
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Igen / Nem 40
Amennyiben ajánlattevő a rendszer átadását követően minimum 12 hónapig, legalább 10 munkanap rendszer
átkonfigurálási, adaptálási (illesztés és testreszabás) lehetőséget biztosít az elektronikus lázlap rendszerhez.
Kérjük megadni
Igen / Nem 40
III. Szerviz- és alkatrész költségek
A teljes leszállított rendszerre szerviz és alkatrész díj 1 évre vetítetten (nettó Ft)
A szervizdij megadható fix forintban, az alkatrész díj fix forintban, vagy fix Euroban 1 évre
Ajánlatkérő karbantartási szerződést köt a garancia idő lejárta után egy éves időtartamra, mely a továbbiakban
újra köthető évente inflációkövető indexálással összesen 5 évre vonatkozóan.
Az 1 évre vonatkozó karbantartási (szerviz és alkatrész) költségekre nettó 5 000 000 HUF tervezett. 540
22.) Az 1 550 napos teljesítési idő az alábbi módon értelmezendő: 90 nap + a jótállási idő 24, illetve 36 hónap +
12 hónap szerviz-szolgáltatás.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
26.11.2012


