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Árubeszerzésre ir... - 362652-2014

24/10/2014 S205 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás Gyorsított tárgyalásos eljárás
I.II.III.IV.VI.
Magyarország-Budapest: Stimulátorok
2014/S 205-362652
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
AK16195
Váci út 73/A.
Címzett: Gacsályi Béla
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.oep.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
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)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális
vagy helyi részlegeik
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:
Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó neuropacemaker
eszközök beszerzése hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos
eljárás keretében, 15 részben.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
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Adásvétel
A teljesítés helye: A felhasználásra jogosult intézmények köre neuropacemaker
beültetés tekintetében:
— Debreceni Egyetem Klinikai Központ
— Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
— Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
— Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
— Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak
A felhasználásra jogosult intézmények köre baclofen-pumpa beültetés
tekintetében:
— Debreceni Egyetem Klinikai Központ
— Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
— Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
— Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.
NUTS-kód HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés természetben biztosítandó neuropacemaker eszközök
beszerzésére.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
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: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:
Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó neuropacemaker
eszközök beszerzése hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos
eljárás keretében, 15 részben:
Rész,
Terméksor
száma Eszköz megnevezése Teljes mennyiség
1. Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor
készülék setben 80 db (-) 50% eltérés
2. Kétcsatornás, nem újratölthető mély agyi stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben 40 db (-) 50% eltérés
3. Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék
setben 40 db (-) 50% eltérés
4. Kétcsatornás, újratölthető mély agyi stimulátor készülék mély szöveti
beültetés lehetőséggel 20 db (-) 50% eltérés
Összesen 180 db DBS stimulátor - a mennyiségi eltérés figyelembevételével.
5. Leadek mély agyi stimulátorokhoz MRI kondicionális 150 db (-) 50% eltérés
6. Leadek mély agyi stimulátorokhoz aktív tip elektródával 80 db (-) 50% eltérés
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Összesen 230 db DBS lead - a mennyiségi eltérés figyelembevételével.
7. Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor
készülék setben 20 db (-) 50% eltérés
8. Kétcsatornás, nem újratölthető gerincvelő stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben 14 db (-) 50% eltérés
9. Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
setben 14 db (-) 50% eltérés
10. Kétcsatornás, újratölthető gerincvelő stimulátor készülék mély szöveti
beültetési lehetőséggel setben 8 db (-) 50%
eltérés
Összesen 56 db SCS stimulátor - a mennyiségi eltérés figyelembevételével.
11. Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez MRI kondicionális 70 db (-) 50%
eltérés
12. Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez 40 db (-) 50% eltérés
Összesen 110 db SCS lead - a mennyiségi eltérés figyelembevételével.
13. Szakrális ideg stimuláló, nem újratölthető készülék setben 12 db (-) 50%
eltérés
14. Elektróda szakrális stimulációhoz 20 db (-) 50% eltérés
Összesen 32 db szakrális stimuláló+elektróda - a mennyiségi eltérés
figyelembevételével.
15. Intratekális gyógyszeradagoló pumpa 40 db (-) 50% eltérés
Összesen 40 db intratekális pumpa - a mennyiségi eltérés figyelembevételével.
A beszerzendő mennyiség 2015. évre, 12 hónapos időtartamra vonatkozik.
Ajánlatkérő a szállítási szerződések időtartamának lejártakor azokat egy
alkalommal, további 12 hónap időtartamra opcionálisan meghosszabbíthatja, a
2016. évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározottaktól függően. A
szerződés időbeli hatályának 12 hónappal való meghosszabbítása esetén a
beszerzendő további mennyiségek megegyeznek a fent feltüntetett, 12
hónapos időszakra vonatkozó mennyiségekkel.
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés: Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális mély agyi
stimulátor készülék setben
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék
setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
80 db (-) 50 % eltérés
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
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különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Kétcsatornás, nem újratölthető mély agyi stimulátor készülék
nagy telepkapacitással setben
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, nem újratölthető mély agyi stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
40 db (-) 50 % eltérés
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális mély agyi
stimulátor készülék setben
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék
setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
40 db (-) 50 % eltérés
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 4 Elnevezés: Kétcsatornás, újratölthető mély agyi stimulátor készülék mély
szöveti beültetés lehetőséggel
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, újratölthető mély agyi stimulátor készülék mély szöveti beültetés
lehetőséggel.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
20 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 5 Elnevezés: Leadek mély agyi stimulátorokhoz MRI kondicionális
1) Rövid meghatározás
Leadek mély agyi stimulátorokhoz MRI kondicionális.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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33158210
3) Mennyiség
150 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 6 Elnevezés: Leadek mély agyi stimulátorokhoz aktív tip elektródával
1) Rövid meghatározás
Leadek mély agyi stimulátorokhoz aktív tip elektródával.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
80 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 7 Elnevezés: Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális gerincvelő
stimulátor készülék setben
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
20 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 8 Elnevezés: Kétcsatornás, nem újratölthető gerincvelő stimulátor készülék
nagy telepkapacitással setben
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, nem újratölthető gerincvelő stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
14 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 9 Elnevezés: Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális gerincvelő
stimulátor készülék setben
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1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
14 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 10 Elnevezés: Kétcsatornás, újratölthető gerincvelő stimulátor készülék
mély szöveti beültetési lehetőséggel setben
1) Rövid meghatározás
Kétcsatornás, újratölthető gerincvelő stimulátor készülék mély szöveti beültetési
lehetőséggel setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
8 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 11 Elnevezés: Leadek gerincvelő stimulátor redszerhez MRI kondicionális
1) Rövid meghatározás
Leadek gerincvelő stimulátor redszerhez MRI kondicionális.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
70 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 12 Elnevezés: Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez
1) Rövid meghatározás
Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
40 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
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Rész száma: 13 Elnevezés: Szakrális ideg stimuláló, nem újratölthető készülék setben
1) Rövid meghatározás
Szakrális ideg stimuláló, nem újratölthető készülék setben.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
12 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 14 Elnevezés: Elektróda szakrális stimulációhoz
1) Rövid meghatározás
Elektróda szakrális stimulációhoz.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
20 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
Rész száma: 15 Elnevezés: Intratekális gyógyszeradagoló pumpa
1) Rövid meghatározás
Intratekális gyógyszeradagoló pumpa.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210
3) Mennyiség
40 db (-) 50 % eltérés.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a
késedelmes, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
A kötbér mértéke: a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termék(ek) nettó
ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a Termék(ek) nettó
ellenértékének 5 %-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kér a
szerződés hatályának időtartamára, azzal, hogy a bankgarancia formájában
nyújtott teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályának lejárta után még 90
napig érvényben kell maradnia.
Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes
ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő
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rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő
fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000
számú számlaszámára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító
által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel, a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontja alapján. Ajánlattevő
(közös ajánlattevő) nyilatkozzon a teljesítési biztosíték - Kbt. 126. § (4)
bekezdésében előírt - határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
A teljesítési biztosíték összege részenként az áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő összeg, azzal, hogy ezen összeget
lefelé százezer forintra kell kerekíteni. Amennyiben a biztosíték összege nem
érné el az 1 000 000 HUF-ot, az Ajánlatkérő nem kér biztosítékot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére
vonatkozó különleges feltételek részletes szabályait az adásvételi
szerződéstervezet tartalmazza.
A Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a
teljesítési biztosíték – Kbt. 126. § (4) bekezdésében előírt – határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar
forint (HUF). A kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Polgári
Törvénykönyv 6:130. § (1) bekezdése szerint – a számla ajánlatkérőként
szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre –
átutalással történik.
A részletes fizetési feltételeket az adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)–(2) bekezdése alapján a közbeszerzési
eljárásban történő ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes
ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet
hozzanak létre.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól,
— 9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről (1/A. számú
melléklet),
— 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól.
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 részvételre jelentkező (közös részvételre
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jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
aki a Kbt. 56 § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik.
A kizáró okok fenn nem állását a Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre
jelentkezőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-aiban
meghatározottak, valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában
hatályos (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.), továbbá az Európai Unióban,
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában hatályos (KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) útmutatók szerint
kell igazolnia.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, a 310/2011.(XII.23.)
Korm. rendelet 2.§ ib), valamint 4.§ fc) pontja szerinti nyilatkozatot szükséges
tenni.
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) nyilatkoznia kell
továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű a jelen
Részvételi felhívás feladásának dátumánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra
vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy a Részvételre
jelentkező nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), valamennyi, a
cégkivonatában szereplő bankszámlára vonatkozó számlavezető pénzügyi
intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti a Részvételre jelentkező
számláját (megjelölve a bankszámlaszámot is), és számláján előfordult-e az
Részvételi felhívás feladásától visszaszámított 1 évben - attól függően, hogy az
Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - 8 napot meghaladó
sorbaállítás.
Sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat kell érteni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6)
bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak. - az együttes megfelelés e
tekintetben akként értelmezendő, hogy közös részvételre jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell
felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott
pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten
értelmezhetőek.
A gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás
igazolására a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kerülhet sor.
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A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati
formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés
teljesítésére a Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha
számláján a Részvételi felhívás feladásától visszaszámított megelőző 1 évben attól függően, hogy a Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - 8 napot
meghaladó sorbaállítás fordult elő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M1.
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ismertesse az eljárást
megindító felhívást megelőző 36 hónapban végzett, neuropacemaker
eszközökre vonatkozó legjelentősebb szállításait - az 1-10. részre vonatkozóan.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6)
bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 15. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 16. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak.
M2.
A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Részvételre jelentkező
(közös részvételre jelentkező) csatolja be az általa forgalmazott
stimulátorokra/leadekre/elektródákra vonatkozó, független szervezet által
kiállított érvényes tanúsítványt, mely CE megfelelőségi jelölés esetén igazolja,
hogy a megajánlott termék rendelkezik Uniós, vagy magyar tanúsító intézet
által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal - az összes részre vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.
Az 1-10. részre vonatkozóan alkalmatlan a Részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik legalább egy, olyan Európai Uniós
neurológiai centrumból származó referenciával, mely tartalmazza a megajánlott
termék megnevezését és igazolja, hogy, a referenciát kiadó centrumban a
neuropacemaker eszközökre megajánlott terméksor(ok) vonatkozásában
legalább 1 db stimulátor szállítására került sor az eljárást megindító felhívás
megjelenését megelőző 36 hónapban.
M2.
Az összes részre vonatkozóan: Alkalmatlan a Részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkező), ha a megajánlott termék nem rendelkezik érvényes CE
vagy azzal egyenértékű megfelelőségi jelöléssel, és az ezt bizonyító Uniós,
vagy magyar tanúsító intézet által kiállított érvényes Megfelelőségi
Tanúsítvánnyal.
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
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Gyorsított tárgyalásos
Az eljárás tárgyának összetett tartalma, így a szerződés teljesítése által
igényelt időtartam nem teszi lehetővé, hogy a közbeszerzés tárgya ne gyorsított
eljárásban kerüljön beszerzésre. A gyorsított eljárást indokolja, hogy az eszköz
nem helyettesíthető egyéb jelenleg ismert technológiával. A beszerzés az
emberek egészségügyi ellátásának színvonalát emeli, így társadalmi
jelentőségét tekintve kiemelt beszerzésnek minősül. Késedelmes
megvalósítása ezért a megfelelő színvonalú, gyors egészségügyi ellátás
meghiúsulásához vezethet.
A hirdetmény közzétételével induló, gyorsított tárgyalásos eljárás jogcíme: a
Kbt. 89. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak.
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
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a
dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
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:
F042/95/2014.
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: 5.11.2014 - 09:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.11.2014 - 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
14.11.2014
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve
részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2016. szeptember.
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos: nem
VI.3) További információk
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget
teljes körben biztosítja.
2.) Részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 5.11.2014., 09:00 óra.
Helye: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyarország, 1139 Budapest,
Váci út 73/A. 246. sz. Tárgyaló. A részvételi jelentkezések felbontásán csak az
ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen.
3.) A Részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldésének
tervezett időpontja: 14.11.2014.
4.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2.1.2015.
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1)
bekezdése alapján - a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően - kell elkészítenie és benyújtania Részvételi
jelentkezését, 1 eredeti papíralapú pld.-ban, világosan feltüntetve az „eredeti”
megjelölést. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a
részvételre jelentkezést 2 példányban elektronikus formában (CD vagy DVD) is
be kell nyújtania (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .PDF, vagy azzal
egyenértékű kiterjesztésű fájl-ban).
A fentiekkel összefüggésben a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre
jelentkezőnek) cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a részvételre jelentkezés az
elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyeznek. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti
papíralapú példány az irányadó.
5.) Kiegészítő tájékoztatást a Részvételre jelentkező a Kbt. 45. §-ában foglaltak
szerint, a kozbeszerzes@oep.hu e-mail címen kérhet.
6.) Amennyiben bármely, a Részvételi jelentkezéshez csatolt dokumentum nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy a Részvételre jelentkezőnek az eredeti
dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. (Ajánlatkérő elfogadja a
felelős fordítást, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.) A
fordításban elkövetett hibákért a Részvételre jelentkező felel.
7.) Több részvételre jelentkező közösen is benyújthat részvételre jelentkezést.
A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A
közösen benyújtott részvételre jelentkezésben rögzíteni kell, hogy a szerződés
aláírására a Részvételre jelentkezők közül melyikük bír felhatalmazással.
Közös részvételre jelentkezőknek a Részvételre jelentkezéshez csatolni kell az
együttműködésükről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen
tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget
vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatosan. Tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a benyújtott
együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium
működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza,
továbbá közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.
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8.) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint mikró-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti
törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
9.) A Részvételre jelentkezéshez csatolni kell:
- részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) nyilatkozatát a Kbt. 58. §
(3) bekezdésre vonatkozóan,
- részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) nyilatkozata a Kbt. 40. §
(1) bekezdésre vonatkozóan,
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb
dokumentumokat,
- részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozata
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és valamennyi vezetett
pénzforgalmi számlájáról,
- A Részvételre jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban,
- amennyiben a Részvételre jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a
Részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása
alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy
által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
- részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón
található anyag mindenben megegyezik az ajánlat eredeti példányával,
- megajánlani kívánt termék(ek) műszaki termékleírása(i)t.
10.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell
eljárni.
11.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés
bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest, a Részvételi felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaiban
szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell
igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági
követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 310/2011. (XII. 23.) Kr. 18. §
(3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
12.) Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan,
térítésmentesen a www.oep.hu/kozbeszerzesek honlapon közvetlenül
hozzáférhetővé teszi a Részvételre jelentkezők részére a Kbt. 49. § (5)
bekezdése alapján.
A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt
részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek, vagy a
részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie.
A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot Részvételre jelentkező a
dokumentáció honlapról történő letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő
részére a kozbeszerzes@oep.hu címre. A Regisztrációs Adatlap megküldése
Ajánlatkérő részére a részvételre jelentkezés feltétele. Ajánlatkérő a
Regisztrációs Adatlap a kozbeszerzes@oep.hu címre történő beérkezéséről
visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó
részére.
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13.) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítja a Részvételre jelentkezést, ha a Részvételre jelentkező nem felel
meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.
14.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra,
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmét a részvételre jelentkezőknek, hogy az
eljárásnak ebben a szakaszában a Kbt. 90. § (2) bek. alapján „ajánlat nem
tehető”!
16.) Amennyiben Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a
részvételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36.
§ (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben
Részvételre jelentkező nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen
tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
17.) A gyorsított tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 89. § (2)
bek. b) pontja, valamint a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése.
18.) Bírálati szempontok:
1. Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor
készülék setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
2. Kétcsatornás, nem újratölthető mély agyi stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
3. Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék
setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
4. Kétcsatornás, újratölthető mély agyi stimulátor készülék mély szöveti
beültetés lehetőséggel
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
5. Leadek mély agyi stimulátorokhoz MRI kondicionális
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 6 súlyszám
6. Leadek mély agyi stimulátorokhoz aktív tip elektródával
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 6 súlyszám
7. Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor
készülék setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
8. Kétcsatornás, nem újratölthető gerincvelő stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
9. Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
setben
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Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
10. Kétcsatornás, újratölthető gerincvelő stimulátor készülék mély szöveti
beültetési lehetőséggel setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
11. Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez MRI kondicionális
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 6 súlyszám
12. Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 6 súlyszám
13. Szakrális ideg stimuláló, nem újratölthető készülék setben
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
14. Elektróda szakrális stimulációhoz
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 6 súlyszám
15. Intratekális gyógyszeradagoló pumpa
Ár szempont (HUF): 10 súlyszám
Szakmai szempontok összesen: 10 súlyszám
Az elbírálás szempontjai
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b)
pontja szerint.
Az egyes terméksorok elbírálási részszempontjait az alábbiakban található
táblázatok tartalmazzák.
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy ajánlattevők az ajánlati felhívásban
meghatározott valamennyi terméksor vonatkozásában egy vagy több
terméksorra részajánlatot tegyenek.
Az egyes terméksorok (részajánlatok) külön elbírálási egységet képeznek az
Ártáblázat sorai szerint.
A részszempontokra adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális pontszám
10 (tíz). Az ezen ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül
meghatározásra a következő képletek szerint:
a. Amennyiben Ajánlatkérő számára a magasabb érték a megfelelőbb:
P-Pmin = Avizsgált
Pmax-Pmin Alegjobb
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin a pontskála alsó határa;
Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Alegroszabb a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
b. Amennyiben Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a megfelelőbb:
P-Pmin = Alegjobb
Pmax-Pmin Avizsgált
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin a pontskála alsó határa;
Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Alegroszabb a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme;
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Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A fenti képletek alapján kapott (súlyozatlan) pontszámok a részszempontokhoz
tartozó súlyszámokkal megszorzásra kerülnek, majd az egyes
részszempontokra így kapott - súlyozott - pontszámok összeadásra kerülnek.
Amennyiben a pontozás eredménye nem egész szám (három tizedes jegyig
vesszük figyelembe), a pontozás a kerekítés általános szabályai szerint
történik.
Minden egyes terméksoron (részajánlaton) belül az lesz a nyertes Ajánlattevő,
amelyiknek az adott terméksorra vonatkozó összesített pontszáma a
legmagasabb.
Bírálati részszempontok
1. Mély agyi stimuláció
Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék
setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilis Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Feszültség és/vagy áramerősség vezérelt módban használható Igen: 10/Nem:
1 Igen/Nem 2
Készülék vastagsága Igen: 10/
Nem: arányosan kevesebbet MIN 3
Páciens általi frekvencia, impulzus szélesség,
csoportok szabályozási lehetősége megléte Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
2. Mély agyi stimuláció
Kétcsatornás, nem újratölthető mély agyi stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Telepkapacitás (Ah) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 5
Programozható amplitúdó lépésközt Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Programozható frekvencia lépésközt Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Készülék vastagsága Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 1
3. Mély agyi stimuláció
Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék
setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilis Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Készülék vastagsága Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 2
Gyártó által ajánlott szokásos (recommended)
beültetési mélység users
manual szerint (mélyebb) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Kétszeres végleges lemerülés után
ujratöltési, továbbhasználhatósági
lehetőség megléte Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
4. Mély agyi stimuláció
Kétcsatornás, újratölthető mély agyi stimulátor készülék mély szöveti beültetés
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lehetőséggel
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Gyártó által ajánlott szokásos (recommended)
beültetési mélység users manual szerint (mélyebb) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 3
Átlagos újratöltési időköz (nap)
(Átlagos low beállítási paraméternél
kérjük megadni: 750 Ohm, bilaterális
stimuláció, 2 mA, 60mikrosec, 120Hz) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Nyílt végű élettartam megléte:
a gyártó által nem korlátozott
számú végleges lemerülést követő
újratöltési lehetőség megléte
(két újratöltés között min 24 óra működési
intervallummal) Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Készülék tömege Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 3
5. Leadek mély agyi stimulátorokhoz MRI kondicionális
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilis Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Elektróda átmérő Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 2
Rendszerhez szállítható eltérő
hosszúságú elektróda Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
6. Leadek mély agyi stimulátorokhoz aktív tip elektródával
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Disztális aktív tip elektróda megléte Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Disztális tip elektróda részen, a proximálishoz
képest legnagyobb aktívált szöveti térfogatot
biztosító termék (VTA: Volume of tissue activated)
(Monopolar ingerlési konfiguráció,
3,0mA, 130Hz, 60mikrosec) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Az elektróda hosszabbító teljes hosszában
azonos technológiájú fokozottan rugalmasan
görbíthető kiképzéssel, 1 csavaros
hosszabbító csatlakozó rögzítéssel Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 1
7. Gerincvelő stimuláció
Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilis Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Több elektróda konfigurációs csoport állítható Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Telepkapacitás (Ah) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Ciklikus stimulációra programozhatóság megléte Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
8. Gerincvelő stimuláció
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Kétcsatornás, nem újratölthető gerincvelő stimulátor készülék nagy
telepkapacitással setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Telepkapacitás (Ah) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 6
Programozható amplitúdó lépésköz Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Programozható frekvencia lépésköz Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
9. Gerincvelő stimuláció
Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilis Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Újratöltés során hőérzékelő technológia megléte Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Gyártó által ajánlott szokásos (recommended)
beültetési mélység users manual szerint (mélyebb) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Mozgásérzékelővel rendelkezik Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 1
Készülék vastagsága Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 2
10. Gerincvelő stimuláció
Kétcsatornás, újratölthető gerincvelő stimulátor készülék mély szöveti beültetési
lehetőséggel setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Gyártó által ajánlott szokásos (recommended)
beültetési mélység users manual szerint (mélyebb) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 3
Átlagos újratöltési időköz (nap) (Átlagos low
beállítási paraméternél kérjük megadni: 750 Ohm,
bilaterális stimuláció, 2 mA, 60mikrosec, 120Hz) Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Nyílt végű élettartam megléte: a gyártó által
nem korlátozott számú végleges lemerülést követő
újratöltési lehetőség megléte (két újratöltés
között min 24 óra működési intervallummal) Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Tonic és burst stimulációs mód választásának
lehetősége Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
11. Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez MRI kondicionális
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilis Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Elektróda átmérő Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 2
Vertebralis lefedettség Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
12. Leadek gerincvelő stimulátor rendszerhez
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Sebészi elektródán elhelyezkedő elektródaoszlopok max.
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száma (szélesebb spinális lefedést biztosító paddle
elektródát kell figyelembe venni a választékból) Igen: 10/Nem: 1MAX 2
Percutan paddle elektróda lehetősége bevezető introducer
rendszerrel és mozgatható tip résszel Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Felületnövelő micro texturált elektróda kialakítás megléte Igen: 10/Nem: 1
Igen/Nem 1
13. Szakrális ideg stimuláció
Szakrális ideg stimuláló, nem újratölthető készülék setben
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilitás megléte Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Betegprogramozóval rendelkező készülék Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Külső neurostimulátor teszteléshez Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 3
Kompatibilis bármelyik saját gyártmányú neuromodulációs
orvosi programozóval Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 1
14. Szakrális ideg stimuláció
Elektróda szakrális stimulációhoz
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
MRI kondícionálisan kompatibilitás Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Elektróda átmérő Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 2
Rendszerhez szállítható eltérő hosszúságú elektróda Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
15. Intratekális gyógyszeradagoló pumpa
Értékelési szempont Értékhatárok Kedvezőbb érték Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó) MIN 10
Betegprogramozóval ellátott Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
3T kondícionális MRI kompatibilitás Igen: 10/Nem: 1 Igen/Nem 2
Klinikai pontosság Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 2
Flow rate/nap Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MAX 1
Flow rate/nap Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 1
Minimális programozható bolus idő Igen: 10
Nem: arányosan kevesebbet MIN 2
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
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 u. 5.
1026 Budapest
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
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