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I.

AJÁNLATI FELHÍVÁS
AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím:
Váci út 73/A.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
(+36) 1 298-25-08

Címzett:
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
E-mail:
kozbeszerzes@oep.hu

Fax:
(+36) 1 298-25-07

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.oep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
[x] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[x] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és
közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
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[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Cochleáris implantátumok beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel
a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás [ ]

b) Árubeszerzés [x]

c) Szolgáltatásmegrendelés
[]

Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[x]

Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[]

Szolgáltatási kategória

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

[ ] Bérlet

[]

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Kezelő centrumokban a
dokumentációban
részletezettek szerint.

NUTS-kód

NUTS-kód HU
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]
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A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés Cochleáris implantátumok beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
33000000-0
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 33185200-2
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x]
nem [ ]
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [x]

valamennyi részre [ ]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
70 db cochleáris implantátum a dokumentációban részletezettek szerint. A beszerzés
mennyisége terméksoronként (-) 50%-kal eltérhet a rendelkezésre álló fedezet és az árajánlatok
függvényében.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt mennyiségek vonatkozásában valamennyi terméksor
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esetében (+) 50%-ig terjedő mértékben kiköti az opció lehetőségét változatlan vételáron és
változatlan szerződéses feltételek szerint azzal, hogy ajánlatkérő opciós jogát írásban tett
egyoldalú nyilatkozatával jogosult gyakorolni a szerződés hatályának lejártát megelőzően, a
szerződésben meghatározottak szerint.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 53/A.§ (6) bek. a) pontja alapján a szerződésszerű teljesítés biztosítékául a
szállítói díj ÁFA nélkül számított értéke 5%-át kitevő mértékű bankgaranciát, bankszámlára
történő befizetést vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó
– kötelezvény nyújtását írja elő.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A teljesítésekről (az átvevő intézmény által aláírt és bélyegzővel ellátott szállítólevél alapján)
benyújtott, szabályszerűen kiállított (rész)számlák ellenében a szerződésszerű teljesítést
követően a Kbt. 305.§-ában foglaltak szerint átutalással történik. Előleg fizetésére nincs mód.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de az ajánlatnak közös ajánlattevők esetén tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a
szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. Csatolják
a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaik és kötelezettségeik szabályozását, továbbá
a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem
[x]
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti erőforrást nyújtó
szervezet, aki/amely a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
- Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), vagy erőforrást nyújtó szervezet [a
Kbt. 65.§ (3) bek.] akinek tekintetében a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok állnak fenn, illetőleg nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, és 10% feletti alvállalkozója, továbbá
erőforrást nyújtó szervezete, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt
áll.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetének az
ajánlatban a Kbt. 63.§-a alapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa aktuális útmutatója szerint
kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-i), továbbá a Kbt. 61.§
(1) bek. a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn.
- A 61.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hiányát magyarországi bejegyzésű társaság
esetében, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonattal kell
igazolni.
- A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevő köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1) bek. és 61.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró
okok alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

- Az ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozó(k)
cégkivonatában
szereplő
valamennyi
bankszámlájára vonatkozó számlavezető
pénzintézetének az ajánlattételi felhívás
feladásától visszaszámított 60 napnál nem
régebbi nyilatkozata szükséges arról, hogy
mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó
számláját, (megjelölve a bankszámlaszámot
is) fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget
tesz-e, számláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 12 hónapban előfordult-e sorban
állás.

- Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha cégkivonatában
szereplő
valamely
számlavezető
pénzintézetének az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított 60 napnál nem régebbi
nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeit
nem teljesíti pontosan, számláján a nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás
fordult elő. A fenti feltételnek az
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k)nak külön-külön is meg
kell
felelniük.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. § (5)
bekezdése az irányadó.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-

-

-

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %bekezdés
b)
pontja
szerinti
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó igazolja műszaki-szakmai
alvállalkozója, aki nem rendelkezik négy,
alkalmasságát négy olyan Európai
olyan Európai Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és
Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és
nyaksebészeti
centrumból
származó
nyaksebészeti centrumból származó
referenciával, melyek igazolják, hogy a
referenciával, melyek igazolják, hogy
referenciát kiadó centrumokban összesen
a referenciát kiadó centrumokban,
legalább a maximálisan beszerezhető ("B"
2008.-2009.-2010. években összesen a
melléklet darabszáma + 50%) mennyiségű
megajánlott termékből az adott
cochleáris implantátum szállítására került sor a
terméksorok
vonatkozásában
a
2008.-2009.-2010. években a megajánlott
maximálisan
beszerezhető
("B"
termékekből.
melléklet
darabszáma
+50%)
mennyiségű cochleáris implantátum - Alkalmatlan
az
ajánlattevő,
ha
a
szállítására került sor.
referencialevél
nem
tartalmazza
a
meghibásodás mértékéről szóló igazolást,
A referencialevélnek ki kell térnie
illetve ha a felhasznált eszközök alkalmazása
arra, hogy előfordult-e bármilyen
során a meghibásodás – terméksoronként – az
meghibásodás a megajánlott termék
5,00 %-ot meghaladta.
alkalmazása során annak minőségére
visszavezethetően. A meghibásodás - Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az
%-os mértékét Ajánlattevő köteles
ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %feltüntetni!
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
alvállalkozója, aki részéről a megajánlott
bekezdés
b)
pontja
szerinti
termék nem rendelkezik CE megfelelőségi
alvállalkozója, csatolja be azon
jelölés esetén Európai Uniós, vagy magyar
független szervezet által kiállított
tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi
tanúsítványt, illetve engedélyt, mely
Tanúsítvánnyal, az orvostechnikai eszközökről
CE megfelelőségi jelölés esetén
szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben
igazolja, hogy az általa forgalmazott
foglaltak szerint.
cochleáris implantátum rendelkezik
- Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem csatolja
Európai Uniós, vagy magyar tanúsító
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa
intézet által kiállított Megfelelőségi
megajánlott termék vonatkozásában nem
Tanúsítvánnyal, az orvostechnikai
került sor minőségbiztosítási tanúsítvány
eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.)
visszavonására, illetve a termék nem áll
EüM rendeletben foglaltak szerint.
szakmai eltiltás hatálya alatt.
- Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát,
hogy az általa megajánlott termék - Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben a
visszahívás oka miatt a készülék nem alkalmas
vonatkozásában nem került sor
beültetésre.
minőségbiztosítási
tanúsítvány
visszavonására, illetve a termék nem - Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az
áll szakmai eltiltás hatálya alatt.
Ajánlattevő, aki 2006-nál régebbi fejlesztésű
Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az
ajánlott eszközökkel kapcsolatban
történt-e bármely okból visszahívás az
elmúlt két évben. Ha igen, kérjük az
okot részletezni és dokumentumokkal
alátámasztani.

implantátumot, illetve processzort ajánl.
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- Az implantátum és a processzor ne
legyen 5 évnél (2006-nál) régebbi
fejlesztésű.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt [x]
Meghívásos [ ]
Gyorsított meghívásos [ ]
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos [ ]
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További
információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos [ ]
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd [ ]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
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során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]
[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
36-55/2011.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem
[]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [x]
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 101 - 153449 2010/05/27 (év/hó/nap)
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 62500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevőknek annyiszor 50.000,- Ft + 25% ÁFA összeget kell fizetniük a dokumentáció
ellenértékeként, ahány terméksorban ajánlatot kívánnak adni.
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A dokumentáció ellenértékét az OEP Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0130100500000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kérjük átutalni. A befizetési
bizonylat közlemény rovatában kérjük, feltüntetni: „Cochleáris implantátumok szállítása.”
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentáció átvehető személyesen munkanapokon 10.00 és 12.00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 és 10.00 óra között az I.1) pontban megjelölt
helyen. A dokumentáció átvételekor az átutalásról szóló bizonylatot be kell mutatni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
(év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): OEP 1139 Budapest, Váci út 73/A. II. em. 246. sz. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
A Kbt. 80.§ (2) bek. szerinti személyek

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2011. 12.
VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben
biztosítja.
2. Az eredményhirdetés időpontja: 2011/05/03. 15.00 óra.
Helye: IV.3.8) pontban foglaltak szerint.

12
3. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/05/17.
4. A nyertes ajánlattevő a TBM vállalását bizonyító eredeti dokumentumot (TBMdokumentum: bankgarancia/bankszámlára történő befizetést igazoló bizonylat (terhelési
értesítés)/biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó –
kötelezvény eredeti példánya) a szerződéskötéskor köteles az ajánlatkérő részére átadni,
azonban az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátását. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban, továbbá az e
kötelezettségének betartására is kiterjedő nyertes ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltakkal
ellentétben a TBM-dokumentumot az előírt tartalommal/összeggel és előírt módon nem nyújtja
be, ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel
szerződhet, amely ajánlattevő szintén a szerződéskötéskor köteles az ajánlatkérő részére átadni
az előírásszerű TBM-dokumentumot. A TBM-dokumentumnak a teljesítés határidején túl még
legalább további 90 napig hatályosnak kell lennie, illetve rendelkezésre kell állnia.
További mellékkötelezettségek: a dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi és hibás
teljesítési kötbér.
5. Az ajánlat benyújtása – a Kbt. 59. §-a alapján – ajánlati biztosíték nyújtásához kötött,
melynek mértéke 3.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése az Ajánlatkérő Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000 számú „OEP ellátási keretszámlára”
történhet, mely bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az
ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást Ajánlattevők mellékeljék ajánlatukhoz!
6. A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) alapján ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, továbbá ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a) pontjára vonatkozóan.
7. Ajánlattevő nyilatkozzék arról, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (2) bek. szerint.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63.§ (3) bek. szerint.
10. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a Kbt. 70/A.§ának megfelelően.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz
képest szigorúbban határozta meg.
12. Az eljárás nyertesének visszalépése esetén Ajánlatkérő az Összegezésben megjelölt
következő legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevővel köt szerződést.
13. Ajánlattevők csatolják az ajánlattételt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű
cégkivonatukat és az aláírási címpéldányukat/aláírásmintájukat.
14. Ajánlattevők csatolják a gyártó kizárólagos forgalmazására jogosító engedélyét, valamint a
gyártó nyilatkozatát vis major esetére.
15. A Kbt. 20.§ (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a becsatolandó igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak.
16. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől történő
megvásárlása a IV.3.3. pontban részletezett feltételek szerint a Kbt. 54. § (6) bek. alapján.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció
másra nem ruházható át.
17. A dokumentáció átvehető személyesen, illetőleg a Kbt. 54.§ (8) bek.-ben foglaltaknak
megfelelően Ajánlattevők kérhetik annak elektronikus úton történő megküldését. A
dokumentáció átvételekor az átutalásról szóló bizonylatot be kell mutatni/elektronikus úton el
kell küldeni.

13
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
(+36) 1 336 7776

Internetcím (URL):

Fax:
(+36) 1 336 7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHE
BE
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATO
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Cochleáris implantátum
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
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Cochleáris implantátumok a dokumentációban ismertetett 1. számú terméksor részletes műszaki
követelményeinek megfelelően.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
33000000-0
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 33185200-2
3) MENNYISÉG
4 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek s
megfelelően) ----------------------------------------B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Cochleáris implantátum
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Cochleáris implantátumok a dokumentációban ismertetett 2. számú terméksor részletes műszaki
követelményeinek megfelelően.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
33000000-0
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 33185200-2
3) MENNYISÉG
31 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
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4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek s
megfelelően) ----------------------------------------B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS Cochleáris implantátum
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Cochleáris implantátumok a dokumentációban ismertetett 3. számú terméksor részletes műszaki
követelményeinek megfelelően.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
33000000-0
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 33185200-2
3) MENNYISÉG
31
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek s
megfelelően) ----------------------------------------B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS Cochleáris implantátum
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Cochleáris implantátumok a dokumentációban ismertetett 4. számú terméksor részletes műszaki
követelményeinek megfelelően.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
33000000-0
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 33185200-2
3) MENNYISÉG
4 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
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II.
SZAKMAI ÉS MŰSZAKIFELTÉTELEK

Termékcsoport megnevezése
1. számú terméksor
2. számú terméksor
3. számú terméksor
4. számú terméksor

Mennyiség
(db)
4
31
31
4

Összesen:

70

Ajánlatkérő a terméksor megnevezésen a jelen Ajánlati Felhívás és Dokumentációban
részajánlatot ért!
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK


Valamennyi készülék, külső vagy belső egység, valamint kiegészítő eszköz
rendelkezzen CE megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek esetében Uniós, vagy
magyar tanúsító intézet által kiállított, a megfelelőség értékelési eljárását igazoló
Megfelelőségi Tanúsítvánnyal.
 Az implantátum és processzor ne legyen öt évnél (2006-nál) régebbi fejlesztésű.
 Amennyiben ajánlattevő nem a termék előállítója, igazolja az általa megajánlott termék
származási helyét.
 Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, csatolja négy olyan Európai Uniós fül-orrgégészeti, fej- és nyaksebészeti centrumból származó referenciáját, melyek igazolják,
hogy a referenciát kiadó centrumokban, összesen, 2008.-2010. közötti időszakban a
megajánlott termékből az adott terméksor vonatkozásában a kiírás 100%-ának valamint
a lehívható opció darabszámának megfelelő mennyiségű referenciával rendelkezik.
Így az egyes terméksorokra vonatkozóan az alábbi referencia mennyiséggel kell
rendelkezni:
1. terméksor esetében 4 db + 50%, azaz 6 db implantátum beültetésére került sor.
2. terméksor esetében 31 db + 50%, azaz46 db implantátum beültetésére került sor.
3. terméksor esetében 31 db + 50%, azaz46 db implantátum beültetésére került sor.
4. terméksor esetében 4 db + 50%, azaz 6 db implantátum beültetésére került sor.


A referenciát kiadó intézmény nyilatkozatában jelölje meg a 2008.-2010. év közötti
időszakban a felhasznált összes implantátum számot.
 Ajánlattevő csatolja ajánlatához a 2008.-2010. évi eladási mennyiségeket az általa
megajánlott termékből. Ha külföldi eladási adatokkal is szolgál az Ajánlattevő, akkor
külön-külön tüntessék fel a hazai, illetve külföldi értékesítési adatokat, mennyiségeket,
árakat.
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Az ajánlati felhívás B. mellékletében
meghatározott
terméksorok
vonatkozásában (egyenként) négy olyan Európai Uniós fül- orr- gégészeti, fejnyaksebészeti centrumtól szükséges referencialevél csatolása, amely 2008.-2010. évben
beültette a terméket. A referencialevélnek tartalmaznia kell a szerződést kötő fél
megnevezését, a szerződés időtartamát, a referenciát igazoló személy nevét és
elérhetőségeit (telefonszám, e-mail). A referencialevélnek ki kell térnie arra is, hogy a
termék alkalmazása során, annak minőségére visszavezethető bármilyen meghibásodás
előfordult-e, ha igen, akkor ennek mi volt az oka és mekkora volt ennek mértéke (db,
%). Ajánlatkérő nem fogadja el azon referencialevelet, melynél a felhasznált eszközök
alkalmazása során a meghibásodás – terméksoronként – az 5,00 %-ot meghaladta.
Az ajánlott termékekre vonatkozóan a gyártó honlapján már legyenek elérhetőek a
közzétett és legalább négyhavonta frissített megbízhatósági adatok az ISO 5841-2 2000
alapján.
Ajánlattevő nyilatkozzék, hogy a termék kivitele, minősége mindenben megfelel az
ajánlati dokumentációban specifikált műszaki feltételeknek, orvos-szakmai
követelményeknek.
Az implantátum beszédprocesszora olyan legyen, amely több (minimum kettő)
stratégia alternatív fogadására is képes.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott termékek esetében a – minél
kisebb súlyú és méretű, valamint legalább négy programhellyel rendelkező –
beszédprocesszor elérhető mind fülmögötti, mind dobozos, testen viselhető kivitelben.
A beszédprocesszor rendelkezzen, vagy beépített, vagy beépíthető telefontekerccsel és
legyen biztosított az FM rendszerekhez való csatlakozás.
A processzor működtethető legyen tölthető akkumulátorról.
A processzor rendelkezzen a komfortosabb beállításhoz szükséges távirányítóval.
A processzor rendelkezzen hatásos EMC védelemmel a mobil telefonok
használhatósága érdekében.
Az implantátum rendelkezzék olyan elektródaköteggel, amely lehetővé teszi a mély és
sérülésmentes befűzést, valamint legyen olyan elektródakötege is, amely alkalmas az
obliterált, sclerotikus cochlea esetén is.
Az implantátum vastagsága nem lehet 7 mm-nél nagyobb, lehetőleg minél kisebb
legyen. Kialakítása tegye alkalmassá mindkét oldalra való beültetésre.
Elvárás, hogy az implantátum belső egysége legalább 10, a külső egysége legalább 5
éves jótállási időtartammal rendelkezzen, valamint 2 évig sterilitásbiztos maradjon.
A szállító vállalja díjmentesen a felhasználó intézmény részére olyan mobil műszer
(software, hardware – including PC), rendelkezésére bocsátását, amelynek segítségével
már műtét közben és utána is ellenőrizhető az implantátum megfelelő működése és
beállítása.
A szállító vállalja díjmentesen a felhasználó intézmény részére az implantátum
beültetéséhez szükséges speciális műszerek (műtéti kit), valamint próbaelektróda
rendelkezésre bocsátását a sikeres és szakszerű műtéti beavatkozás elvégezhetősége
érdekében.
Elvárás, hogy az implantátum tegye lehetővé MRI vizsgálatok elvégzését. Ha az MRI
vizsgálathoz szükséges, legyen a mágnes kivehető.
Az implantátum és a beszédprocesszor között legyen kétirányú a kommunikáció, amely
lehetővé teszi a különböző telemetriás vizsgálatokat (impedancia telemetria, idegi
válasz telemetria).
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Legyen
meg
az
implantátum
posztoperatív azonosítási lehetősége.
Az implantátumok beállításához, ellenőrzéséhez szükséges mobil beállító rendszert az
ajánlattevőnek biztosítania kell.
Az implantátum hermetikus tokozásban legyen. Az alkalmazott anyagok legyenek
biokompatibilisek.
Az implantátum legyen védett statikus kisülés ellen, ennek igazolása szükséges az
ajánlatban.
Az ajánlattevő ajánlatában adja meg a szerviz, beállítás, javítás, alkatrész utánpótlás
feltételrendszerét.
Kérjük az Ajánlattevőt, nyilatkozzon, hogy az ajánlott eszközökkel kapcsolatban
történt-e bármely okból visszahívás az elmúlt két évben. Ha igen kérjük az okot
részletezni és dokumentumokkal alátámasztani. Kizáró ok: amennyiben a visszahívás
oka miatt a készülék nem alkalmas beültetésre.
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MŰSZAKI FELTÉTELEK
1. számú terméksor:
A beszerzés mennyisége: 4 db (lehetséges eltérés -50%)
Tokozás:
- Az implantátum elektronikája legyen erős, mechanikailag ellenálló és biokompatibilis
kerámia tokban. Vastagsága legyen 7 mm, vagy annál kisebb.
- MRI vizsgálat legyen elvégezhető a mágnes eltávolítása nélkül.
- Csavarokkal rögzíteni lehessen a koponyacsonthoz.
Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
- A processzor legyen fül mögött viselhető kivitelű és moduláris felépítésű, vagy igény
szerint a processzor testen hordozható rendszerű is lehessen.
- A rendszer működjön CIS és ASR NofM, és/vagy CRYSTALIS, MPIS kódolási
stratégiával.
- A rendszer biztosítson legalább 20 stimulációs helyszínt.
- A maximum stimulációs ráta legyen legalább 24.000/s.
Távmérési funkciók:
- Legyen ellenőrizhető intra- és postoperatíven az elektródaköteg sértetlensége és
csatolása, impedanciája, illetve a csatornák közti elektromos feszültség-eloszlás.
- Legyen támogatott a stapedius-reflex intra- és postoperatív megfigyelése .
- Legyen lehetőség az intraoperatív elektroBERA elvégzésére.
2. számú terméksor:
A beszerzés mennyisége: 31 db (lehetséges eltérés -50%)
Tokozás:
- A ház hermeticitása feleljen meg a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak (titánium
tok), legyen szilikonba ágyazva, hogy idomulni tudjon a gyermek növekvő
koponyájához. Vastagsága legyen 7 mm, vagy annál kisebb.
- Rendelkezzen egyenes és/vagy a fülcsiga tengelyéhez csavarodásra előkészített
(előgörbített) flexibilis elektródasorral.
- Az MR vizsgálatok elvégzése érdekében a mágnes szükség szerint legyen ideiglenesen
eltávolítható.
Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
- A rendszer működjék ACE, CIS beszédkódolási stratégiákkal.
- A rendszer biztosítson min. 22 stimulációs helyszínt.
- A processzor és a vezérlők legyenek nedvesség elleni védelemmel felszerelve (IP 44
szabvány alapján).
- A processzor rendelkezzék omni és direkcionális mikrofonokkal.
- A maximum stimulációs ráta legyen legalább 30.000/s.
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Távmérési funkciók:
- Lehessen mind intra- mind postoperatívan ellenőrizni az elektródaköteg sértetlenségét,
impedanciáját, a cochleába jutott impulzus amplitúdóját, valamint lehessen detektálni a
hallóideg menti stimulációval kiváltott stapedius-reflexet.
- Legyen lehetőség az idegi válasz telemetria elvégzésére, valamint annak automatikus
elvégzésére.
3. számú terméksor:
A beszerzés mennyisége: 31 db (lehetséges eltérés -50%)
Tokozás:
- A ház hermeticitása feleljen meg a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak (titánium
tok), legyen szilikonba ágyazva, hogy idomulni tudjon a gyermek növekvő
koponyájához. Vastagsága legyen 6 mm, vagy annál kisebb.
- Az MR vizsgálatok elvégzésére legyen alkalmas a mágnes eltávolítása nélkül.
Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
- A rendszer működjék CIS, CIS+ és HD-CIS és/vagy FSP, FS4, FS4p beszédkódolási
stratégiákkal, rendelkezzék I100 elektronikai platformmal.
- A rendszer biztosítson minél több (maximum 12 pár) stimulációs helyszínt.
- Az elektrodasor legyen lágy, flexibilis a minnél mélyebb beillesztést (maximum 31
mm) lehetővé téve.
- A maximum stimulációs ráta legyen legalább 50.700/s.
Távmérési funkciók:
- Lehessen mind intra- mind postoperatívan ellenőrizni az elektródaköteg sértetlenségét,
impedanciáját, a cochleába jutott impulzus amplitúdóját, valamint lehessen detektálni a
hallóideg menti stimulációval kiváltott stapedius-reflexet.
- Legyen lehetőség az idegi válasz telemetria elvégzésére.
4. számú terméksor:
A beszerzés mennyisége: 4 db (lehetséges eltérés -50%)
Tokozás:
- A ház hermeticitása feleljen meg a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak (titánium
tok), legyen szilikonba ágyazva, hogy idomulni tudjon a gyermek növekvő
koponyájához. Vastagsága legyen 6 mm, vagy annál kisebb.
- Rendelkezzen egyenes és/vagy a fülcsiga tengelyéhez csavarodásra képes flexibilis
elektródasorral.
- Az MR vizsgálatok elvégzésére legyen alkalmas.
Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
- A rendszer működjék HiRes és CIS beszédkódolási stratégiákkal.
- A rendszer biztosítson min. 16 stimulációs helyszínt.
- A maximum stimulációs ráta legyen legalább 83.000/s.
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Távmérési funkciók:
- Lehessen mind intra- mind postoperatívan ellenőrizni az elektródaköteg sértetlenségét,
impedanciáját, a cochleába jutott impulzus amplitúdóját, valamint lehessen detektálni a
hallóideg menti stimulációval kiváltott stapedius-reflexet.
- Legyen lehetőség az idegi válasz telemetria elvégzésére.
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III.
SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet
rendelkezésre áll.

2.

Ár

2.1.

Az ajánlati árat terméksoronként, HUF-ban kell megadni, a 2.2. pont szerinti
ártáblázat kitöltésével. Az ár tartalmazza a csomagolás költségét, a felhasználó
intézmény telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő
valamennyi adót, illetéket, vámot, a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.
Ajánlatkérő a megajánlott, fentiek szerint közölt ajánlati áron felül nyújtott további
kedvezményt az értékelés során nem veszi figyelembe.
Amennyiben az Ajánlattevő közösségi adószámmal rendelkezik köteles azt
megadni és az általa megajánlott termék érvényes vámtarifa számát feltüntetni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az árban alkalmazott ÁFA tartalom mértékéről.
Az Ajánlattevő által megadott árak az Ajánlattevő számára szerződéses
kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen
körülmények között nem változtathatóak. A szerződés időtartama alatt az esetleges
forintleértékelődés bekövetkezte során sem módosulhat az ajánlati ár. Az ÁFA
mértéke csak jogszabályváltozás esetén változhat.

2.2.

Az árajánlatokat az alábbi ártáblázat kitöltésével, forintra kerekítve kell megadni.

Termék
megnevezése

Mennyiség
(db)

ÁFA
mértéke
Nettó egységár
(%)/
(Ft/db)
összege
(Ft)

Bruttó
egységár
(Ft/db)

Bruttó ajánlati
összár(Ft)

1. terméksor:
Típus:
4
2. terméksor:
Típus:
31
3. terméksor:
Típus:
31
4. terméksor:
Típus:
4

Az ajánlatok értékelése „Nettó egységár(Ft/db)” oszlop megfelelő cellájába beírt,
forintra kerekített összeg alapján történik.
Minden Ajánlattevő köteles az ajánlatát a kiírt mennyiségek 100%-ára megadni, az általa esetleg
ajánlott valamennyi kedvezmény figyelembevételével.
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével
megkötendő szállítási szerződés feltételeinek figyelembevételével az abban foglalt
mennyiségek vonatkozásában plusz (maximum) 50% mennyiséget megvásároljon a szállítási
szerződésben rögzített áron változatlan vételáron és változatlan szerződéses feltételek szerint
azzal, hogy ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával jogosult
gyakorolni legkésőbb, a szerződés hatályának lejártát megelőző 30 nappal.
Ajánlattevő több terméksorra is tehet ajánlatot, a terméksorokhoz tartozó ajánlati
dokumentáció ellenérték befizetési kötelezettsége teljesítésének igazolása mellett.
4.
4.1.

Szállítás
A teljesítés helye:
1.

Szegedi Tudomány Egyetem
Szentgyörgyi Albert Orvos és Gyógyszerésztudományi Centrum
Általános Orvostudományi Kar
Fül-, Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
6725 Szeged Tisza Lajos krt. 111.

2.

Semmelweis Egyetem Budapest
Fül-, Orr-, Gégészeti Klinika
1083 Budapest Szigony u. 36.

3.

Debreceni Egyetem
Orvos és Egészségtudományi Centrum
Orvostudományi Kar
Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej Nyaksebészeti Klinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

4.

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Fül-, Orr-, Gégészeti Klinika
7624 Pécs, Szigeti út 12.

4.2. Szállítási ütemezés
Egy ütemben a szerződés megkötését követően legkésőbb 15 napon belül.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő szállítási szerződésben a típusonkénti
darabszámok, méretek megállapításra kerülnek.
5.

Fizetési feltételek:

5.1. Fizetés a szállítási szerződés szerint, az átvételt igazoló okmánnyal együtt benyújtott,
szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 305.§-ában
foglaltak szerint. A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány (pl.
szállítólevél), mely egyértelműen rögzíti az átadott mennyiségeket, az OEP kódot, az
átadás időpontját és az átvevő megnevezését. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
5.2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII tv.-ben foglaltak szerint
közösségen belüli termékbeszerzés esetén a belföldi adót a vevő (OEP, mint
Megrendelő) vallja be és fizeti meg, a Szállító ez esetben nettó módon számláz.
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A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány (szállítólevél),
mely egyértelműen rögzíti az átadott termék megnevezését, mennyiségeket, az átadás
időpontját és az átvevő megnevezését. Szállító a számlát a teljesítést követő

tárgyhónap 1-20. közötti teljesítések esetében 10 munkanapon belül,

tárgyhónap 21-e utáni teljesítések esetében 5 munkanapon belül
köteles az OEP felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő
fizetési kötelezettségeket az OEP átterheli a Szállítóra.

27

IV.
AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA ÉS KÖTELEZŐ TARTALMA
1.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő
viseli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az
ajánlattétel költségével kapcsolatban.
2.

Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlati dokumentáción kívül tájékoztatást igénylő Ajánlattevő az ajánlati felhívásban
jelzett címre küldött levélben/telefaxon/e-mailen az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 10 nappal kiegészítő információért fordulhat az Ajánlatkérőhöz a Kbt. 56. §-ban
foglaltak szerint Ajánlatkérő az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatos
kérdéseket, valamint az azokra adott válaszait az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 6 nappal, egyidejűleg, írásban – amennyiben lehetősége van rá e-mail
formájában – küldi meg az ajánlati dokumentációt átvevő valamennyi Ajánlattevő részére,
illetve azokat az ajánlati felhívás I.1.) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidő
lejártáig hozzáférhetővé teszi.
3.

Az ajánlattétel nyelve

Ajánlatkérő az ajánlattétel nyelveként a Kbt. 53. § (2) bek. alapján a magyar nyelvet
határozza meg. Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk esetén azok magyar
nyelvű fordítása is benyújtandó. A magyar nyelvű fordítás esetén nem előírás a hiteles
fordítás, annak tartalmáért Ajánlattevőnek kell vállalnia a felelősséget. A magyar nyelvű
fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat Ajánlatkérő az értékelés során
figyelmen kívül hagyja.
4.

Az ajánlat formai követelményei

4.1. Az ajánlatot nyolc példányban (egy eredeti példányban /papír alapon/, egy másolati
példányban /papír alapon/ és hat darab digitális adathordozón /CD vagy DVD
lemez/) kell benyújtani, a Kbt.70/A. §-ban előírt formai követelményeknek
megfelelően. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat"
jelzéssel kell ellátni. Amennyiben az egyes példányok között eltérés adódik, úgy az
eredeti példány a mérvadó. Amennyiben az „Eredeti” megjelölés hiányzik, akkor az
Ajánlatkérő az ajánlatok beadott példányai közül kijelöl egyet és ellátja az „Eredeti”
megjelöléssel.
4.2. Ajánlattevőknek az ajánlat valamennyi példányát egy közös borítékba kell zárnia.
A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 262/C. sz. iroda

Ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét

„Cochlearis implantátum 2011-2012. / A boríték ajánlatot tartalmaz. /
Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
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Amennyiben a boríték (csomag) nincs lezárva, illetve a fentieknek megfelelő jelölésekkel
ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a boríték (csomag) tartalmáért, az ajánlat
elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
4.3. A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért,
illetve az ajánlat elvesztéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata
az Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az
ajánlatok kerülnek felbontásra, amelyek ezen időpontig az Ajánlatkérő által
meghatározott címre – irodába – benyújtásra kerültek.
A késedelmesen beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő felbontatlanul őrzi meg.
5.

IRATJEGYZÉK, az ajánlat kötelező tartalma,

Az ajánlatnak az alábbi iratokat – a felsorolás sorrendjében – kell tartalmaznia,
figyelemmel a Kbt.54.§ (2) bekezdésére:
5.1. cégszerűen aláírt Ajánlati levél (lásd 1. számú melléklet);
5.2. cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozat (lásd 2. számú melléklet);
A Kbt. szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott iratok,
igazolások az ajánlati felhívás III.2.1) pontja alapján, a Kbt. szerinti kizáró okok
igazolási módjaival kapcsolatban Ajánlattevők figyelmébe ajánljuk a Közbeszerzések
Tanácsa módosított útmutatóját a „közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és
erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010.
december 22.).
A nem magyarországi székhelyű Ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt nem magyarországi
alvállalkozó(k)ra vonatkozóan /alvállalkozó letelepedése szerinti országa
jogrendszerének megfelelő, a fentiekben meghatározott iratokkal egyenértékű
igazolásokat kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására. Az
Ajánlattevők figyelmébe ajánljuk a Közbeszerzések Tanácsa módosított
útmutatóját „a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” (KÉ
2010. évi 152. szám; 2010. december 22.).
5.3. Az Ajánlattevő – és adott esetben az általa a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassága igazolására benyújtandó alábbi iratok,
igazolások az ajánlati felhívás III.2.1) - III.2.3) pontjai alapján:
5.3.1 Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a számlavezető pénzintézetekről
(lásd 4. számú melléklet), valamint a felsorolt pénzintézetektől származó
igazolások az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában foglalt tartalommal.
5.3.2 Ajánlattevő csatolja ajánlatához a dokumentáció „Általános Követelmények”
részében feltüntetett, az adott termékből az Ajánlati felhívás III.2.3. pontjában
meghatározott mennyiséget igazoló referencia nyilatkozatokat, amely
nyilatkozat Európai Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és nyaksebészeti centrumból
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származó legyen (lehet hazai, illetve külföldi intézményi vélemény, a
külföldi hivatkozás esetében célszerű megjelölni az adott országban vagy
régióban elért piaci részesedést, részarányt is). A nyilatkozatokat az adott
intézmény főigazgatójának, orvos igazgatójának, vagy a legnagyobb felhasználó
osztály főorvosának kell aláírnia (6. számú melléklet).
5.3.3 Ajánlattevő csatolja ajánlatához a gyártó, illetve a termék műszaki-technikai
színvonalát, illetve minőségét igazoló tanúsítványokat, továbbá csatolja az
ajánlott termék műszaki jellemzőinek rövid leírását, és teljes használati, kezelési
utasításait.
5.3.4 Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója,
csatolja be azon független szervezet által kiállított tanúsítványt, illetve
engedélyt, mely CE megfelelőségi jelölés esetén igazolja, hogy az általa
forgalmazott cochleáris implantátum rendelkezik Európai Uniós, vagy magyar
tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal, az orvostechnikai
eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerint.
5.3.5 Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy az általa megajánlott termék
vonatkozásában nem került sor minőségbiztosítási tanúsítvány visszavonására,
illetve a termék nem áll szakmai eltiltás hatálya alatt.
5.4 Ajánlattevő csatolja ajánlatához a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az
Ajánlattevő akadályoztatása esetén – a vis major esetét is beleértve – a gyártó
biztosítja a folyamatos ellátást az Ajánlattevő által kötött szerződés feltételei
szerint.
5.5 Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a gyártóval ellenjegyeztetett
nyilatkozatát arról, hogy az ajánlott terméket a Magyar Köztársaság területén
forgalmazhatja.
5.6 Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlatot aláíró (cégjegyzésre jogosult
személy(ek)) aláírási címpéldányát (amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre
jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, az ajánlatnak a
meghatalmazással együtt tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is).
5.7 Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 71.§ (1)
bekezdésének a)-d) pontjában foglaltakról (lásd 3. számú melléklet). A
cégszerűen aláírt nyilatkozatot – a kitöltendő sorokat értelemszerűen kihúzva –
akkor is csatolni kell az ajánlathoz, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem
kíván alvállalkozót igénybe venni.
5.8 Ajánlattevő csatolja a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 2004. évi XXXIV.
törvény (Kkvt.) szerinti besorolásáról (lásd 5. számú melléklet).
5.9 Csatolja Ajánlattevő a közös ajánlattétel esetében a közös Ajánlattevők
cégszerű aláírásával ellátott együttműködési megállapodást, melyben az
Ajánlattevők nyilatkoznak arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint rögzítik a közös ajánlattal
összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő
cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
5.10 Szakmai-műszaki feltételekre adott válaszok, ill. az azokat tartalmazó Az
ajánlati felhívás és dokumentáció IV. fejezetében található (31-34. oldal) táblázat
kitöltése minden megajánlott terméksor vonatkozásában kötelező (minden
megadott szempontra ki kell térni)
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6

Az ajánlati árak

Az ajánlati árakat a dokumentáció III. fejezet 2.2. pontjában található Ártáblázat
kitöltésével kell megadni mind a magyarországi székhelyű, mind a nem magyarországi
székhelyű Ajánlattevő esetében magyar forintban (HUF), amelynek a teljesítés során
felmerülő valamennyi költséget tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy ajánlattevők az ajánlati felhívás „B” mellékletében
meghatározott valamennyi terméksor vonatkozásában egy vagy több terméksorra részajánlatot
tegyenek, melyeknek az értékelése külön elbírálási egységet képez.
7

Az ajánlatok bontása

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel:
 az Ajánlattevők neve és székhelye,
 a III. fejezet 2.2. pontjában található Ártáblázat kitöltésével megadott adatokat.
Ajánlatkérő – a Kbt. 83. §-ában meghatározottak figyelembevételével – az ajánlattevők
számára teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a pontosan megjelölt
hiányokról, illetve a hiánypótlási határidőről – hiánypótlási felhívásban – egyidejűleg, írásban
tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt.
8

Egyéb információk

Nyertes Ajánlattevő csatolja jelen közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő ötödik
napon a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként késedelmes, hibás
teljesítés, továbbá a Szállító érdekkörében felmerült okok miatti meghiúsulás esetére – az
ajánlati felhívás III. 1.1) és VI. 3.4) pontjaiban előírt teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A.§
(6) bekezdése a) pontjában meghatározottak szerint.
8.1. A biztosíték teljesíthető:
8.1.1 A Magyar Államkincstárnál vezetett – 10032000-01743991-00000000 számú –
OEP Ellátási számlájára történő átutalással. Ez esetben kérjük, hogy az átutalás
beazonosíthatósága érdekében a befizetési bizonylat közlemény rovatában
tüntessék fel a „Cochlearis implantátum 2011-2012.” megnevezést. Az átutalást
igazoló bankkivonat eredeti példányát kérjük Ajánlatkérőhöz a megadott
határidőig benyújtani;
8.1.2 Bankgaranciával, mely esetben a bankgarancia eredeti példányát kell
Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig benyújtani. A teljesítési bankgarancia
hatálya a szerződés hatályához igazodik, azon túl további 90 napig érvényben kell
maradnia, melyet a szerződéses időszak teljes tartamára a nyertes Ajánlattevő
köteles szolgáltatni;
8.1.3 biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel, melyet Ajánlatkérőhöz a megadott határidőig kérünk benyújtani.
A teljesítési biztosíték nyertes Ajánlattevő által fentiekben választott formája a Szállítási
szerződés 2. számú mellékletét képezi.
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában az ajánlati felhívásra, a
közbeszerzési eljárásra és a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződésre a
Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, ide
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értve mindenekelőtt a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az orvostechnikai eszközökről szóló
16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben foglaltakat.

Kérjük Ajánlattevőt, hogy az alábbi szakmai-műszaki feltételeket tartalmazó
táblázatokból a megajánlott terméksorra vonatkozót – a típus megnevezésével
– szíveskedjék kitöltve ajánlatához csatolni.

1. számú terméksor.
Ajánlott típus megnevezése: …
1. Nettó ár:
2. Szakmai előírások:

Ft
Az ajánlat a
szakmai előírást
teljesíti-e?

Referencia:
Rendelkezzen négy olyan Európai Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és nyaksebészeti
centrumból származó referencianyilatkozattal, mely igazolja, hogy a centrumokban
összesen, 2008.-2010. közötti időszakban a megajánlott termékből legalább 4+ 50%,
azaz 6 db implantátum beültetésére került sor.
A referenciát adó intézmény nyilatkozatában megjelölte-e az előírt időszakban a
felhasznált összes implantátum számot.
Az ajánlattevő nyilatkozatában megjelölte-e a 2008.-2010. közötti időszakban
történt hazai, illetve külföldi értékesítési adatokat.
A benyújtott négy referencialevél a felhasznált eszközöknél 5,00%, vagy az alatti
meghibásodási százalékot tartalmaz.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Tokozás:
Az implantátum elektronikája legyen erős, mechanikailag ellenálló és
biokompatibilis kerámia tokban. Vastagsága legyen 7 mm, vagy annál kisebb.
MRI vizsgálat legyen elvégezhető a mágnes eltávolítása nélkül.
Csavarokkal rögzíthető a koponyacsonthoz.

igen - nem
igen - nem
igen - nem

Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
A processzor legyen fül mögött viselhető kivitelű és moduláris felépítésű, vagy
igény szerint a processzor testen hordozható rendszerű is lehessen.
A rendszer működik CIS és ASR NofM és/vagy CRYSTALIS, MPIS kódolási
stratégiával.
A rendszer legalább 20 stimulációs helyszínt biztosít.
A maximum stimulációs ráta legalább 24.000/s.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Távmérési funkciók:
Legyen ellenőrizhető intra- és postoperatíven az elektródaköteg sértetlensége és
csatolása, impedanciája, illetve a csatornák közti elektromos feszültség-eloszlás.
Legyen támogatott a stapedius-reflex intra- és postoperatív megfigyelése.
Legyen lehetőség az intraoperatív elektroBERA elvégzésére.

igen - nem
igen - nem
igen - nem

32

2. számú terméksor.
Ajánlott típus megnevezése: …
1. Nettó ár:
2. Szakmai előírások:

Ft
Az ajánlat a
szakmai előírást
teljesíti-e?

Referencia:
Rendelkezzen négy olyan Európai Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és nyaksebészeti
centrumból származó referencianyilatkozattal, mely igazolja, hogy a centrumokban
összesen, 2008.-2010. közötti időszakban a megajánlott termékből legalább 31+
50%, azaz 46 db implantátum beültetésére került sor.
A referenciát adó intézmény nyilatkozatában megjelölte-e az előírt időszakban a
felhasznált összes implantátum számot.
Az ajánlattevő nyilatkozatában megjelölte-e a 2008-2010. közötti időszakban történt
hazai, illetve külföldi értékesítési adatokat.
A benyújtott négy referencialevél a felhasznált eszközöknél 5,00%, vagy az alatti
meghibásodási százalékot tartalmaz.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Tokozás:
A ház hermeticitása feleljen meg a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak, (titánium
tok), legyen szilikonba ágyazva, hogy idomulni tudjon a gyermek növekvő
koponyájához . A ház vastagsága 7 mm, vagy annál kisebb.
Rendelkezzen egyenes és/vagy a fülcsiga tengelyéhez csavarodásra előkészített
(előgörbített) flexibilis elektródasorral.
Az MR vizsgálatok elvégzése érdekében a mágnes szükség szerint legyen
ideiglenesen eltávolítható.

igen - nem
igen - nem
igen - nem

Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
A rendszer működjék ACE, CIS beszédkódolási stratégiával.
A rendszer biztosítson min.22 stimulációs helyszínt.
A processzor és a vezérlők legyenek védve nedvesség elleni védelemmel felszerelve
(IP 44 szabvány alapján).
A processzor rendelkezzen omni és direkcionális mikrofonnal.
A maximum stimulációs ráta legalább 30.000/s.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Távmérési funkciók:
Lehessen mind intra- mind postoperatívan ellenőrizni az elektródaköteg
sértetlenségét, impedanciáját, a cochleába jutott impulzus amplitúdóját, valamint
lehessen detektálni a hallóideg menti stimulációval kiváltott stapedius-reflexet.
Legyen lehetőség az idegi válasz telemetria elvégzésére, valamint annak
automatikus elvégzésére.

igen - nem
igen - nem
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3. számú terméksor.
Ajánlott típus megnevezése: …
1. Nettó ár:
2. Szakmai előírások:

Ft
Az ajánlat a
szakmai előírást
teljesíti-e?

Referencia:
Rendelkezzen négy olyan Európai Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és nyaksebészeti
centrumból származó referencianyilatkozattal, mely igazolja, hogy a centrumokban
összesen, 2008.-2010. közötti időszakban a megajánlott termékből legalább 31+
50%, azaz 46 db implantátum beültetésére került sor.
A referenciát adó intézmény nyilatkozatában megjelölte-e az előírt időszakban a
felhasznált összes implantátum számot.
Az ajánlattevő nyilatkozatában megjelölte-e a 2008-2010. közötti időszakban történt
hazai, illetve külföldi értékesítési adatokat.
A benyújtott négy referencialevél a felhasznált eszközöknél 5,00%, vagy az alatti
meghibásodási százalékot tartalmaz.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Tokozás:
A ház hermeticitása feleljen meg a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak, (titánium
tok), legyen szilikonba ágyazva, hogy idomulni tudjon a gyermek növekvő
koponyájához. A ház vastagsága 6 mm, vagy annál kisebb.
Az MR vizsgálatok elvégzésére legyen alkalmas a mágnes eltávolítása nélkül.

igen - nem
igen - nem

Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
A rendszer működjék CIS, CIS+ és HD-CIS, és/vagy FSP, FS4, FS4p
beszédkódolási stratégiákkal, rendelkezzék I100 elektronikai platformmal.
A rendszer biztosítson max. 12 pár stimulációs helyszínt.
Az elektródasor legyen lágy, flexibilis, max. 31 mm mély beillesztést lehetővé téve.
A maximum stimulációs ráta legalább 50.700/s.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Távmérési funkciók:
Lehessen mind intra- mind postoperatívan ellenőrizni az elektródaköteg
sértetlenségét, impedanciáját, a cochleába jutott impulzus amplitúdóját, valamint
lehessen detektálni a hallóideg menti stimulációval kiváltott stapedius-reflexet.
Legyen lehetőség az idegi válasz telemetria elvégzésére.

igen - nem
igen - nem
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4. számú terméksor.
Ajánlott típus megnevezése: …
1. Nettó ár:
2. Szakmai előírások:

Ft
Az ajánlat a
szakmai előírást
teljesíti-e?

Referencia:
Rendelkezzen négy olyan Európai Uniós fül-orr-gégészeti, fej- és nyaksebészeti
centrumból származó referencianyilatkozattal, mely igazolja, hogy a centrumokban
összesen, 2008.-2010. közötti időszakban a megajánlott termékből legalább 4+ 50%,
azaz 6 db implantátum beültetésére került sor.
A referenciát adó intézmény nyilatkozatában megjelölte-e az előírt időszakban a
felhasznált összes implantátum számot.
Az ajánlattevő nyilatkozatában megjelölte-e a 2008-2010. közötti időszakban történt
hazai, illetve külföldi értékesítési adatokat.
A benyújtott négy referencialevél a felhasznált eszközöknél 5,00%, vagy az alatti
meghibásodási százalékot tartalmaz.

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem

Tokozás:
A ház hermeticitása feleljen meg a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak, (titánium
tok), legyen szilikonba ágyazva, hogy idomulni tudjon a gyermek növekvő
koponyájához . A ház vastagsága 6 mm, vagy annál kisebb.
Rendelkezzen egyenes és/vagy a fülcsiga tengelyéhez csavarodásra képes flexibilis
elektródasorral.
Az MR vizsgálatok elvégzése legyen alkalmas.

igen - nem
igen - nem
igen - nem

Beszédprocesszor, beszédkódolási stratégia:
A rendszer működjék HiRes, és CIS beszédkódolási stratégiával.
A rendszer biztosítson min.16 stimulációs helyszínt.
A maximum stimulációs ráta legalább 83000/s.

igen - nem
igen - nem
igen - nem

Távmérési funkciók:
Lehessen mind intra- mind postoperatívan ellenőrizni az elektródaköteg
sértetlenségét, impedanciáját, a cochleába jutott impulzus amplitúdóját, valamint
lehessen detektálni a hallóideg menti stimulációval kiváltott stapedius-reflexet.
Legyen lehetőség az idegi válasz telemetria elvégzésére.

igen - nem
igen - nem
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V.
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJA
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 57.§ (2) bek. a) pontja – a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás – szerint, a III. fejezet 2.2. pontja alatt található Ártáblázat „Nettó egységár
(Ft/db)” oszlop megfelelő cellájába beírt, forintra kerekített összeg alapján történik.
Az elbírálásra kizárólag az érvényes ajánlatok kerülhetnek, ezért a Bíráló Bizottság első
lépésben az előírt összes szakmai és általános kritérium ellenőrzését elvégzi annak
megállapítása érdekében, hogy az ajánlat érvényes-e, és hogy az adott Ajánlattevő
alkalmassága igazolt-e. Amennyiben az előírt speciális szakmai és általános szakmai
kritériumok bármelyikének a megajánlott eszköz nem felel meg, illetve az ajánlati felhívás
és dokumentáció előírásainak figyelembevételével az adott Ajánlattevő nem bizonyul
alkalmasnak, akkor az ajánlata nem kerülhet értékelésre. Az alkalmatlan Ajánlattevőkről,
érvénytelen ajánlatokról és annak okairól Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága a Kbt. 88.§-ban
előírtakat figyelembe vevő jegyzőkönyvet készít.
Második lépésben az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait az Ajánlatkérő Bíráló
Bizottsága értékeli, a terméksoronként legalacsonyabb nettó egységárat ajánló Ajánlattevő
az adott terméksor nyertese. Az értékelésről Kbt. 93. § (2) bek. szerint készített írásbeli
Összegezésben szereplő adatokat az eredményhirdetés alkalmával nyilvánosan közli,
illetve az eljárást lezáró hirdetményt közzéteszi, és a nyertes Ajánlattevővel az
eredményhirdetés napját követő 10. napon a Szállítási Szerződést megköti.
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VI.
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Ajánlati levél
(nyilatkozat)

Tisztelt Ajánlatkérő!
A „Cochlearis implantátumok szállítása 2011-2012.” tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlattevőjeként – a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján – ezúton nyilatkozunk arra
vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációban
foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk.
Ennek megfelelően ajánlatot teszünk az ajánlati felhívás szerint jelzett, az
ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a dokumentációban, valamint az
ajánlatunkban
meghatározott
követelményeknek
megfelelő
cochleáris
implantátumok szerződéses feltételek szerinti szállítására.
Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

............................. 2011. ........................... .......
……................................
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet
cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy
A) az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel; alvállalkozóinkkal, valamint a Kbt.
66.§ (2) bekezdése, illetve a 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezettel szemben nem
állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, melyek
szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet Ajánlattevő vagy Alvállalkozó,
valamint a 66.§ (2) bekezdése szerinti szervezet, aki:
60.§ (1)
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási
eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (Alvállalkozó) személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló
helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az
Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam
végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15.
§-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben
meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban
megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i)
korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé
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fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési
határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi
az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
B) Az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel, valamint a szerződés teljesítésébe
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d)
pontjában foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, aki:
61.§ (1)
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította,
és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
C) A szerződés teljesítéséhez a Kbt. 60.§-a, illetve a 61.§ (1) bekezdés d) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót nem veszünk igénybe.
............................. 2011. ........................... .......
Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 63.§ (2) bekezdésének c) pontja szerinti
nyilatkozatokat Ajánlatkérő kizárólag közjegyző által hitelesített nyilatkozatként
fogadhatja el.
……................................
cégszerű aláírás
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 71.§ (1) BEKEZDÉSÉNEK
A)–D) PONTJA SZERINT
Alulírott ................................., mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Kbt. 71.§ (1) bek.
a) pontja értelmében:
a „Cochleáris implantátumok beszerzése 2011-2012.” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötésre kerülő szerződésben az alábbi részekre kívánunk a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval
szerződést kötni:
Teljesítési rész megnevezése:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
b) pontja értelmében:
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Alvállalkozóink az alábbiak:
Alvállalkozó/teljesítési rész megnevezése, valamint aránya a közbeszerzés értékéből:
1. …………………………………..
2. …………………………………..

……………………..
……………………..

……………..%
……………..%

c) pontja értelmében:
a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrás szervezetet kívánjuk igénybe venni:
Erőforrás szervezet megnevezése/alkalmassági minimum követelmény
megjelölése, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira kíván
támaszkodni:
1. …………………………………..
2. …………………………………..

……………………..
……………………..

d) pontja értelmében:
a 69.§ (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét,
címét.
Alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybevett alvállalkozó neve,
címe:
1. …………………………………..
2. …………………………………..

............................. 2011. ........................... .......
……................................
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRŐL
Alulírott...................................... , mint Ajánlattevő nyilatkozunk, hogy számláinkat az
alábbi pénzintézetek vezeti:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
A felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezettetünk.
A felsorolt pénzintézetektől származó az ajánlati felhívásban leírt tartalommal rendelkező
igazolásokat jelen nyilatkozatunkhoz csatoltuk.

............................. 2011. ........................... .......

……................................
cégszerű aláírás
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
Alulírott
, mint Ajánlattevő nyilatkozom a Kis- és
középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(továbbiakban: Kkvt.) 4.§, valamint a Kbt. 96.§-ának (2) bekezdése szerint, hogy
vállalkozásunk a Kkvt. szerint: *
mikro-vállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

............................. 2011. ........................... .......

……................................
cégszerű aláírás
*Megfelelőt kérjük aláhúzni!

4

3

2

1

Ellenszolgáltat
Referenciát
Szerződést
ás összege /
igazoló
Teljesítés kötő másik A szerződés
szerződés
személy
tárgya
ideje
fél
mennyiségére
neve,
megnevezése
utaló egyéb
telefonszáma
adat

Referencia adatok

A 2008A 2008Az előírt
2010.
2010.
időszakban
A felhasznált
közötti
közötti
(2008-2010.)
időszakban időszakban eszközöknél a
a felhasznált
Meghibásodási
történt
történt
összes
Százalék
hazai
külföldi
implantátum
értékesítési értékesítési
szám
adatok
adatok

Egyéb, a referenciával összefüggően kért adatok:
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6. számú melléklet

REFERENCIA ADATLAP

A fenti adatokat a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 68.§ (1) bekezdésének
megfelelően kérjük igazolni!

............................. 2011. ........................... .......

……................................
cégszerű aláírás
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VII. FEJEZET
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Szerződő felek:
Név:
Székhely:
Adószám/Közösségi adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Név:
Székhely:
Adószám/Közösségi adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
1139 Budapest, Váci út 73/A.
15328326-2-41
10032000-00283865-00000000
Magyar Államkincstár
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató
- a továbbiakban, mint Megrendelő vagy OEP …
…
…
…
…
…
- a továbbiakban, mint Szállító vagy Nyertes
Ajánlattevő -

Előzmény:
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 54088445 számon megjelent ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított
„Cochlearis implantátumok beszerzése” megnevezéssel.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2011. … napján … órai
kezdettel tartott eredményhirdetésen Szállítót hirdette ki nyertesnek a jelen szállítási
szerződésben („Szerződés”) meghatározott terméksorok, termékek és árak tekintetében.
Ennek következményeként, a Kbt. rendelkezései alapján Szerződő felek az alábbi
Szerződést kötik a Ptk. 233. § alkalmazásával.
1./
Értelmező rendelkezések:
A Szerződés megkötése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény
rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből
következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:
Megrendelő:
Szállító:

A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és
nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
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Felhasználó:
Termék:
Kbt:
Felhívás:

Az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára
Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233.§
alkalmazásával.
Az az áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást
lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés
vonatkozik.
A 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről.
Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő
rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.
2./
A Szerződés tárgya:

Cochlearis implantátumok szállítása a jelen Szerződésben és a Szerződés mellékleteiben
foglalt feltételek szerint, a Felhívás és az ajánlat tartalmának megfelelően.
a./
A Szerződés a Szállító és a Megrendelő között jön létre a Felhasználó javára. Szállító
kötelezettséget vállal a Termék Felhasználó részére történő leszállítására. A Felhasználó
köteles a Termék átvételére, Megrendelő pedig köteles a vételár megfizetésére.
Felhasználó jelen Szerződés alapján közvetlenül jogosulttá válik.
b./
Szállító a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel az alábbi típusú és darabszámú
Termékeket szállítja a Felhasználó részére:
Terméksor

OEP jelentőkód

Termék
megnevezése

…

…

…

Beszerzett
mennyiség
(db)
Összesen:

…
…

A Termékek műszaki alapkövetelményeit a Megrendelő által kiadott Felhívás és a Szállító
által adott ajánlat tartalmazza.
c./
A megrendelés kizárólag az 1./ pont b./ alpontjában megjelölt Termékre terjed ki, azzal,
hogy Szállító a magyar szabvány, illetve egyéb, a Szerződés tárgyát képező Termékre
irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok szerinti első osztályú
teljesítésre köteles.
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A Felek a Termékekre vonatkozó – jogszabályokon alapuló – nyomonkövetési
kötelezettségekkel kapcsolatban megállapodnak, hogy a Szállító a nyomonkövetést a
Felhasználó részére történő átadás-átvételig köteles elvégezni.
d./
Szállító jelen Szerződésben meghatározott kötelme eredménykötelem, vagyis Szállítót
akkor illeti meg a szerződéses vételár, ha a Szerződés tárgyát a Szerződésben foglaltak
szerint leszállítja.
3./
A szerződéses ár:
Terméksor
…

Beszerzett
Termék
Nettó
Nettó
mennyiség
megnevezése
egységár (Ft) összár (Ft)
(db)
…

…

…

Szerződéses vételár összesen:

…

ÁFA
(Ft)

Bruttó
összár (Ft)

…

…
…

A szerződéses vételár
….000,-Ft + ….000,-Ft = ….000,-Ft
nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
azaz … forint, mely 25 %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.
A Szállító által – a Felhívásban rögzítetteknek megfelelően – a Felhasználók részére
térítésmentesen adott eszközök, műszerek olyan mobil műszer (software, hardware –
including PC), amelynek segítségével már műtét közben és utána is ellenőrizhető az
implantátum megfelelő működése és beállítása. Továbbá a Szállító vállalja díjmentesen a
Felhasználók részére az implantátum beültetéséhez szükséges speciális műszerek (műtéti
kit), valamint próbaelektróda rendelkezésre bocsátását, mely szükséges a sikeres és
szakszerű műtéti beavatkozás elvégezhetősége érdekében. vonatkozásában oly módon
állapodnak meg, hogy a Felhasználók az eszközök tulajdonjogát megszerzik. A Felek
rögzítik, hogy a Szállító ezen eszközöket is köteles a Szerződés szerinti szállítóleveleken
feltüntetni.
A szerződéses ár magában foglalja a Termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás
költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban
felmerülő valamennyi költséget és Szállító hasznát is.
4./
A teljesítés helye:
A Felhasználó székhelye vagy telephelye. A teljesítés helyeinek pontos felsorolását az
Megrendelő által kiadott Felhívás, míg az intézményi és termékenkénti bontást a jelen
Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
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5./
Szállítási határidő:
A Szerződés szerinti teljes alapmennyiséget a Szerződés hatályba lépését követő 15
(tizenöt) napon belül köteles leszállítani a Megrendelő által meghatározott teljesítési
helyekre. Az opciós mennyiségek tekintetében a szállítás az opció lehívás kézhezvételét
követő 15 (tizenöt) napon belül kell, hogy megtörténjen.
6./
Áruátvétel:
a./
A mennyiségi áruátvétel a Felhasználó székhelyén, illetve telephelyén történik. A
fuvarozótól a Felhasználó képviselője jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett
csomagolási egységek szerint átvenni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék
2/. pontban megjelölt OEP jelentőkódját, valamint egyedi azonosítóját, a csomagolási
egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. A csomagolási
egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát a fuvarozóval
felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
b./
Amennyiben a csomagolási egységen a Felhasználó áruhiányt észlel, úgy tartozik erről a
Szállítót és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két
szerződő fél képviselőjének jelenlétében lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell
felvenni. Amennyiben a Szállító képviselője az értesítést követő 24 órán belül nem jelenik
meg, úgy a Megrendelő jogosult a további áruvizsgálatot a Szállító költségén,
minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni.
Amennyiben egy adott Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy azt – nem hibás gyártási
széria esetén – Szállító köteles saját költségén kifogástalan termékre haladéktalanul
kicserélni.
c./
Abban az esetben, ha megállapítható az, hogy a minőségi hibásnak minősülő Termék
minőségi hibája a teljes legyártott mennyiségre kiterjed – szériahiba –, úgy Szállító köteles
az azonos gyártási folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén
haladéktalanul valamennyi Felhasználó esetében kifogástalan termékre cserélni.
d./
Amennyiben a Szállító hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Megrendelő jogosult
helyettesítő Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek a
Szállítóra hárítására.
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7./
Együttműködés a teljesítés során:
a./
Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni,
Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott
helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett elvárható, Megrendelőnek pedig
ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.
b./
Megrendelő és Szállító megállapodik abban, illetve kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
felmerülő szakmai problémák gyors megoldása érdekében mindkét fél szakmai konzulenst
jelöl ki, akiknek jogában áll a jelen Szerződéssel kapcsolatban minden felmerülő szakmai
kérdésben nyilatkozatot tenni.
A Megrendelő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és
jognyilatkozat tételére jogosult:
Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail cím:

…
…
…
…

Szállító részéről a Szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt, illetve jognyilatkozat
tételére jogosult személy:
Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail cím:

…
…
…
…
8./
Titoktartás:

A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében
teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Megrendelőre vonatkozó
valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A Szerződéssel összefüggésben álló, a
Megrendelővel kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adatot, információt harmadik
személynek nem, vagy csak előzetes írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási
kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő – kártalanítási kötelezettség nélkül –
azonnali hatállyal jogosult a Szerződést felmondani. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség
Szállító általi megsértését az, amennyiben a Szállító maga is megrendelést küld a
Termékre vonatkozóan a Terméket előállító gyártók részére.
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Szállító tudomásul veszi, hogy a költségvetési
pénzeszközöknek
a
költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik,
hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem
tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.
9./
Jótállás, szavatosság:
A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék megfelel a Felhívásban
meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek.
A Szállító a jótállást a Felhívásban részletezettek alapján és a beadott ajánlata szerint
biztosítja a Megrendelő részére.
A Felek rögzítik, hogy az implantatum belső egysége 10 éves, a külső egysége legalább 5
éves jótállási időtartama alatt a Szállító köteles a felmerült hiba esetén a hibabejelentést
követő hét napon belül a hibás terméket díjmentesen kicserélni és a hiba miatt a
Megrendelőnél felmerült költségeket megtéríteni.
A Szállító szavatol azért, hogy a csomagolás kellő védelmet nyújt a szállítás, raktározás
alatt, valamint, hogy a szállítástól számított minimum 2 évig sterilitás-biztos marad.
10./
Szállítási késedelem, hibás teljesítés:
Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva
van, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni az ok megjelölésével.
A szerződésszegő Szállító kötbérfizetési felelősséggel tartozik, ha a Szerződésben
meghatározottaktól eltérően, neki felróhatóan késedelmesen vagy hibásan teljesít.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan
leszállított Termékek nettó ellenértéke után számítva az első 7 (hét) nap folyamán napi 1%
(egy százalék), az ezt követő késedelem folyamán napi 1,5% (egy egész öt tized százalék),
legfeljebb azonban összesen 12% (tizenkettő százalék).
A Felek rögzítik, hogy késedelmes szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási
határidő és a Termék tényleges kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás Termék
szállítása esetén a hiba felismerése/Szállítónak történő és a hibás Termék cseréje között
eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás alapját.
A fentiekben részletezett kötbér összegét Megrendelő jogosult a Szállító által a 14. pont
szerint nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. A számla késedelmes
benyújtásából eredő minden költséget (önrevíziós pótlék, késedelmi kamat, stb.)
Megrendelő a teljesítési biztosíték összegéből jogosult levonni. Amennyiben a teljesítési
biztosíték már felszabadításra került, Szállító kötelezi magát, hogy a kötbér megfizetésére
irányuló Megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül
átutalja Megrendelő számára az esedékes kötbért.
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11./
Vis major:
A Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén
mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve
előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák,
rendkívüli állapot, stb.
A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a
vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major
eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.
A Szállító érdekkörében keletkezett vis major esetében Szállítónak a közbeszerzési eljárás
során becsatolt nyilatkozata alapján a Szállító által képviselt gyártó (cég neve, székhelye)
biztosítja a folyamatos ellátást a Szállító vállalása szerint, vagyis teljesíti a jelen
Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségeket.
A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást
meghaladó időtartamú vis major tényét.
12./
Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:
a./A Szállító az egyes részszállításokat követően jogosult számlázni, akként, hogy köteles
az általa kiállított számlához csatolni a teljesítést – áruátvételt – igazoló szállítólevelet. A
számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány, mely egyértelműen rögzíti
az átadott mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését.
Ha a Szállító külföldi székhelyű – és az utalást is oda kéri – akkor a számlán fel kell
tüntetni a kedvezményezett bank nevét és címét, a SWIFT kódját, illetve IBAN számát
vagy BIC kódot.
b./
Szállító köteles az eszközazonosító OEP jelentőkódokat mind a számlán, mind pedig a
szállítólevélen feltüntetni. Az átvételt a Felhasználó az átvevő aláírásával, dátummal és a
Felhasználó bélyegzőjével igazolja. Amennyiben a számláról, illetve a szállítólevélről a
fenti adatok hiányoznak, a számlát a Szállító részére a Megrendelő visszaküldi.
c./
Megrendelő a fentiek szerinti számla és szállítólevél együttes megléte és kézhezvétele
esetén köteles a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás 15 (tizenöt) napon
belüli kiállítására.
d./
Szállító részére kifizetés kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő
részére történt átadását követő 15 (tizenöt) napon belül történik. A fizetés módja
bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.
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e./
Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány (szállítólevél), mely
egyértelműen rögzíti az átadott Termék megnevezését, mennyiségeket, az átadás
időpontját és az átvevő megnevezését. Szállító a számlát a teljesítést követő



tárgyhónap 1-20. közötti teljesítések esetében 10 munkanapon belül,
tárgyhónap 21-e utáni teljesítések esetében 5 munkanapon belül

köteles az OEP felé benyújtani, mert a számla késedelmes benyújtásából eredő fizetési
kötelezettségeket az OEP átterheli a Szállítóra.
f./
Szállító tudomásul veszi, hogy a díj kifizetése során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi
LXXXII tv. 18. § (5) bek.-el módosított 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bek. rendelkezései,
figyelemmel a 2008. évi LXXXII tv. 32.§ (5) bek.-re.
A 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez
kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt.
szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti
alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó
módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe
vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben
fizethet, ha:
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
A 2003. évi XCII tv. 36/A § (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések
rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes
ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az
ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési
biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a
2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.
g./
A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. §
(6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által
benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt
feltételek teljesülése esetén.
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h./
Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító
közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével teljesíti a jelen Szerződés
szerinti feladatait.
I.

Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések
elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya
(amely jelenleg az OEP Finanszírozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:
a)

amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként
kihirdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy
melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses
vételárból;

b)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös
ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni
arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett
alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja
szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként
mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból,
egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy
állítsák ki ezen számláikat.

II.

Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1.

Első részlet megfizetése

a)

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését
követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a
Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont
alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

b)

Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül köteles
átutalni a Nyertes Ajánlattevő(k)nek. Részben vagy egészben európai uniós
támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.

c)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa
igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;

d)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c)
pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember)
köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbit annak érdekében,
hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél
jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].
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II/2.

Második részlet megfizetése

a)

a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését
követően kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár
fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő 15
(tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek,
ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is
tekintettel teljesítették;

b)

ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg
II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti
szerződéses vételár fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a
Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c), alpont illetőleg II/1/d) alpont
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
13./
Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési
kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre
vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra
vonatkozó 301/A. §-át alkalmazzák.
14./
Teljesítési biztosíték:
A Szállító Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására, a Felhívásban foglaltak
szerinti teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását követeli meg Szállítótól a Szerződés
aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 53/A. §-ában foglaltak alapján, melynek mértéke az ÁFA
nélkül számított teljes szerződéses vételár 5 %-a.
A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 53/A. §-ában foglaltak szerint, a teljesítési biztosíték a
Megrendelőt illeti, ha a Szállító a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
A fentieknek megfelelően Szállító a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként
mindösszesen ………,- Ft, azaz ………… összegű teljesítési biztosítékot nyújtott,
…………. formájában Megrendelő részére, mely jelen Szerződés 2. számú mellékletét
képezi.
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15./
A Szerződés hatálya és opció:
Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba és attól számított 12 hónapig tart.
Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek opciót biztosít, amennyiben Megrendelő a
Szerződés hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 nappal írásban, egyoldalú jognyilatkozatot
tesz, úgy Szállító változatlan áron, jelen Szerződés szerinti változatlan feltételek mellett
leszállítja a Szerződés tárgyának plusz (maximum) 50 % mennyiségét / részét.
16./
A jognyilatkozatok:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag
írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat.
17./
Alkalmazandó jog:
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá az 1./ pontban
megjelölt tevékenységre vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX törvény rendelkezései az irányadóak.
18./
Egyéb nyilatkozatok
Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések
rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést
tekintik.
Jelen Szerződés öt (5) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
- 1. sz.: Teljesítési helyek
- 2. sz.: Teljesítési biztosíték
Budapest, 2011. „………………………..”
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő
Ellenjegyzem:

Szállító

