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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mórahalom Város Önkormányzata
Postai cím: Millenniumi sétány 2.
Város/Község: Mórahalom
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Telefon: +36-62-281-022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +36-62-281-244
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Mórahalom Város Önkormányzat Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó orvostechnikai és informatikai eszközök
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
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Mórahalom, Szent László park 3.
NUTS-kód HU333
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Mórahalom Város Önkormányzat Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó orvostechnikai és informatikai eszközök
beszerzése 2 részben:
1. rész: a II.2.1. pontban részletezett orvostechnikai eszközök, orvosi bútorzat és kis
értékű tárgyi eszközök beszerzése.
2. rész: a beszerzendő orvostechnikát alátámasztó integrált info-kommunikációs
eszközök beszerzése a II.2.1. pontban részletezettek szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További
tárgyak:

33192000-2
30200000-1
48180000-3

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Mórahalom Város Önkormányzat Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó orvostechnikai és informatikai eszközök
beszerzése 2 részben:
1. rész: az alábbi orvostechnikai eszközök, orvosi bútorzat és kis értékű tárgyi
eszközök beszerzése:
- CR kiolvasó + CR kazetták – 1 db
- Elektrokauter (bőrgyógyászat) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa (bőrgyógyászat) – 1 db
- Sötétlátóteres mikroszkóp – 1 db
- Lármadob – 1 db
- Elektrokauter (fül-orr-gégészeti) – 1 db



- Orr endoszkóp 0 és 30 fokos optika, hidegfényforrással, fénykábellel – 1 db
- Hangvilla sorozat – 3 db
- Sciaszkóp készlet – 1 db
- EKG holter monitor - 1db
- ABPM kiértékelő – 1 db
- EKG készülék, 12 csatornás – 1 db
- Terheléses EKG, kerékpár ergométer - 1 db
- Kardiológiai UH készülék - 1db
- Személymérleg (belgyógyászat) – 1 db
- Magasságmérő (belgyógyászat) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa – 1 db
- Defibrillátor – 1 db
- Személymérleg (sebészet) – 1 db
- Magasságmérő (sebészet) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa (sebészet) - 1db
- EKG készülék, 6 csatornás – 1 db
- ABPM kiértékelő (gyermekgyógyászat) – 1 db
- Sürgősségi táska - 1db
- Személymérleg (gyermekgyógyászat) – 1 db
- Magasságmérő (gyermekgyógyászat) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa (gyermekgyógyászat) - 1db
- Gipszelő kocsi – 1 db
- Gipszfűrész - 1db
- Gipszpólya-tároló – 1 db
- Uroflowméter - 1 db
Orvosi bútorzat:
- Ügyféltér bútorzata – 1 db
- Magas öltözőszekrény, 4 személyes – 1db
- Iroda bútor recepciós pult – 1 db
- Hűtőszekrény – 1 db
- Magas szekrény, ajtós – 3 db
- Gyógyszer szekrény – 1 db
- Szennyes eszközmosó – 1 db
- Tolókocsi – 1 db
- Teakonyha, hűtőszekrény – 1 db
- Teakonyha – 1 db
- Nyitott polcos szekrény – 4 db
- Magas szekrény – 4 db
- Kanapé 3-as – 2 db
- Kanapé 2-es – 1 db
- Raktári állvány, 7 polcos – 2 db
- Belgyógyászati vizsgálópamlag – 1 db
Kis értékű tárgyi eszközök:
- Íróasztal – 12 db
- Gördíthető munkaszék – 12 db
- Fogasfal – 6 db
- Zárt alsószekrény 12 db
- Zárt felső szekrény – 12 db



- Betegszék – 12 db
- Vizsgálópamlag – 6 db
- Fellépőzsámoly – 6 db
- Hűtőszekrény – 10 db
- Gyógyszerszekrény – 6 db
- Orvosi szék – 4 db
- Asszisztensi szék – 4 db
- Kötöző kocsi – 2 db
- Műszertároló – 2 db
- Öltözőszekrény zárható – 3 db
- Tárgyalószék- 10 db
- Bistro asztal – 9 db
- Fémvázas szék (bistroasztalhoz) – 22 db
- Várótermi pad 4-es - 4 db
- Várótermi pad 3-as - 8 db
- Várótermi pad 2-es - 2 db
- Óvodai fa szék – 4 db
- Kis asztal – 2 db
- Várótermi álló fogas - 10 db
- Vérnyomás mérő – mandzsettasor – 8 db
- Vércukor- és koleszterinszintmérő – 3 db
- Kéziműszerek – 1 db
- Fogyóanyagok – 1 db
- Tárolók – 1 db
- Asztali telefonkészülék – 5 db
- Asztali telefonkészülék – 22 db
- Belső árnyékolástechnika – 1 db
2. rész: a beszerzendő orvostechnikát alátámasztó integrált info-kommunikációs
eszközök beszerzése az alábbi részletezésben:
- Számítógépes hálózat kiépítése (100 darab, az ISO/IEC 11801 szabvány Category
6A előírásait teljesítő, 10 Gbps hálózati sebességet biztosító árnyékolt kábelhálózati
végpont kiépítése. Kb. 3000m) – 1 db
- Központi szerver rack szekrény (42U) és eszközei (3 db 48 portos rendező (patch)
panel, 6 db 24 portos aktív LAN eszköz (switch), hardveres router és tűzfal, 2 db
3000 VA szünetmentes áramforrás, 3 db 1000 VA szünetmentes áramforrás) – 1 db
- Adatbázis szerver medikai és PACS rendszernek – 1 db
- Gazdasági rendszer kiszolgálója – 1 db
- PDC, levelező és WEB szerver – 1 db
- Orvosi célú munkaállomás – 30 db
- Adminisztrációs célú munkaállomás – 5 db
- Radiológiai leletező munkaállomás – 1 db
- Képmegtekintő funkciókkal is rendelkező munkaállomás – 4 db
- Multifunkciós eszköz (nyomtató – lapolvasó - fénymásoló) – 1 db
- Integrált egészségügyi informatikai rendszer 47 felhasználói licenc, gondozói,
előjegyzési és telemedicina modulokkal – 1 db
- Az egészségügyi rendszerrel integrált PACS rendszer teleradiológiai modullal – 1
db
- Gazdasági rendszer – 1 db



- MS Office 2007 Basic Edition irodai szoftvercsomag (OEM) – 35 db
- MS Office 2007 Professional irodai szoftvercsomag (OEM) – 5 db
- Központi vírusvédelmi és SPAM szűrő rendszer (3 szervert és 50 munkaállomást
kell védeni), 36 hónap követéssel – 1 db
- Központi adatmentési rendszer – 1 db
- A medikai rendszerrel integrált betegirányítási rendszer, az alábbi
követelményekkel (központi vezérlő számítógép, 2 db jegynyomtató, 12 db
ajtókijelző, 2 db betegtájékoztató monitor központi sorszámkijelzővel, a medikai
rendszerbe integrált jegynyomtatás, beteghívás, átirányítás) – 1 db
Az 1. és 2. rész tekintetében a kötelezően vállalandó garancia időtartama minimum
36 hónap.
A megnevezések a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek és a megnevezett típussal egyenértékű termékeket is elfogad az
Ajánlatkérő (Kbt. 58.§ (7) bek.).
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlattevő késedelmi kötbér valamint garancia vállalására köteles az ajánlatkérési
dokumentációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő előírja továbbá teljesítési biztosíték nyújtását, melynek mértéke a nettó
ellenszolgáltatás 5%-a.
A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését
a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem
fejezi be.
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani, melyről ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.



A teljesítési biztosíték a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint teljesíthető az ajánlatkérő fizetési számlájára
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A teljesítési
biztosítéknak a szerződés megkötésétől a szerződés időtartamának lejártát követő
60. napig kell érvényben maradnia.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A szerződést az Európai Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Előleg fizetésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően,
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla
ellenében, egyösszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésben előírtak szerint átutalással
egyenlíti ki.
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- Az államháztartás működéséről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet;
- 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 2007-2013. időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól;
- 255/2006. (VII.8.) Korm. Rendelet a 2007.-2013. programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről;
- 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és
ellenőrzési rendszerek kialakításáról.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt. 61.§
(2) meghatározott feltételek valamelyike fennáll.



Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, vagy 62. § (1) bekezdésében foglaltak
valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63.§ (2)–(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak,
illetőleg a Kbt. 61.§ (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
P/1: valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban 30 napon
túli sorban állás jelentkezett-e.
P/2: az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolójának egyszerű másolata, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. [Amennyiben a letelepedése
szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja
az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű, vagy könyvelője
(könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó két lezárt üzleti év
mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva).]
P/3: 2007., 2008. és 2009. évekre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (az 1.
rész vonatkozásában orvostechnikai eszközök szállítása / a 2. rész tekintetében
informatikai eszközök szállítása) forgalmáról szóló nyilatkozata, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1. és P/2. pontban előírt dokumentumokat az ajánlattevőnek (konzorciumi
tagnak) valamint a 10%-ot meghaladó alvállalkozóknak külön-külön, a P/3. pontban
előírtakat pedig együttesen kell megadnia és az annak megfelelő alkalmassági
feltételnek megfelelnie.
A P/3. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben irányadó a Kbt. 69.§
(8) bekezdése.
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P/1. illetőleg P/2. pont szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak



kezdete után kezdte meg működését, akkor a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint
jogosult igazolni alkalmasságát.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást
biztosítók bevonása esetén a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt.
65. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Kbt. 4. § 3/E. pontja az irányadó.
Az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni a
szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmasságot kizáró tényezők:
P/1: amennyiben ajánlattevő (konzorciumi tag) vagy a 10 % feletti alvállalkozó
valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata alapján számláján 30 napon túli
sorban állás volt a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban
P/2: amennyiben az ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak) vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív
volt.
P/3.: Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az elmúlt
3 évben (2007-2009) összesen:
- az 1. rész tekintetében minimum nettó 65 millió forint közbeszerzés tárgya szerinti
(orvostechnikai eszközök szállítása tárgyában teljesített) forgalommal;
- a 2. rész tekintetében minimum nettó 60 millió forint közbeszerzés tárgya szerinti
(informatikai eszközök szállítása tárgyában teljesített) forgalommal.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában:
M/1: A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az előző három év (2007, 2008,
2009) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező (az 1. rész vonatkozásában
orvostechnikai eszközökre vonatkozó / a 2. rész tekintetében orvostechnikát
alátámasztó integrált info-kommunikációs eszközökre vonatkozó) szállításainak
ismertetése az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, címe, kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, a
szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá a szállítás mennyiségére
utaló más adat (betegnyilvántartó rendszer munkahelyeinek száma) a Kbt. 68. §
(1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy nyilatkozattal. A referenciamunkák
ismertetésével kapcsolatban előírt fenti tartalmi elemeket a referenciaigazolásnak
is - amennyiben az ajánlattevőnek azzal kell alkalmasságát igazolnia - hiánytalanul
tartalmaznia kell.
M/2.: Az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a
szállítani kívánt termék(ek)re vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó céltanúsítvány, illetve megfelelőségi nyilatkozat
másolatának csatolása, amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai
eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben, illetve az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó 93/42 EGK irányelvben meghatározott alapvető
követelményeknek.
M/3. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés c) pontja) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése.



Az előírt végzettség, képzettség igazolására be kell nyújtani a szakemberek által
aláírt szakmai önéletrajzokat és a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok
egyszerű másolatait.
M/4. A Kbt. 67 § (1) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedéseinek leírása, illetve bármely nemzeti rendszerben akkreditált
minőségtanúsító intézménytől származó, bármely minőségbiztosítási szabványnak
megfelelő tanúsítvány másolata, tekintettel a Kbt. 68.§ (4) bekezdésre.
Ajánlattevőnek, a konzorciumi tagnak, valamint a 10%-ot meghaladó
alvállalkozónak a műszaki-szakmai alkalmasság körében valamennyi igazolást
együttesen kell megadnia és az annak megfelelő alkalmassági feltételnek
megfelelnie.
Az M/1-M/4. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben irányadó a Kbt. 69.§
(8) bekezdése.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást
biztosítók bevonása esetén a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §
(3)-(4) bekezdése, valamint a Kbt. 4. § 3/E. pontja az irányadó.
Az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni a
szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmasságot kizáró tényezők:
M1) 1. részre vonatkozóan: ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közül
egyik sem rendelkezik az előző három évből (2007-2009) összesen legalább 1 db,
legalább nettó 50 millió Ft értékű orvostechnikai eszközök szállítására vonatkozó
referenciával.
2. részre vonatkozóan: ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közül
egyik sem rendelkezik az előző három évből (2007-2009) összesen:
- legalább 1 db, legalább nettó 30 millió Ft értékű, informatikai eszközök és medikai
szoftverek szállítására vonatkozó referenciával, melynek keretén belül legalább 35
munkahelyes betegnyilvántartó (HIS) rendszer leszállítására került sor;
- legalább 1 db, egészségügyi intézmény részére teljesített informatikai eszköz és
medikai szoftver szállítására vonatkozó referenciával, amely kiterjedt legalább a
jelen felhívás II.2.1.) pontjában meghatározott eszközökre is, és amelynek keretében
integrált info-kommunikációs rendszer (amely egyaránt tartalmazott hardver és
egészségügyi szoftver elemeket) szállítására, telepítésére és beüzemelésére került
sor;
- legalább 1 db, informatikai eszközök és medikai szoftverek szállítására
vonatkozó referenciával, melynek keretén belül DICOM képalkotó eszközt integráló
képarchiváló (PACS) rendszer és betegirányítási rendszer leszállítására került sor.
M/2. 1. részre vonatkozóan: ha a szállítani kívánt termékek nem felelnek meg
az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben, illetve
az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 EGK irányelvben meghatározott
alapvető követelményeknek.
M/3) ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem von be:



- az 1. rész vonatkozásában: 1 fő, felsőfokú, szakirányú (klinikai mérnök vagy
orvosi műszer szakos villamosmérnök) végzettséggel rendelkező szakembert, aki
orvostechnikai műszerek üzembe helyezésében, fenntartásában minimum 5 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- a 2. rész vonatkozásában: 1 fő, a rendszer üzembe helyezését koordináló
projektvezetőt, aki rendelkezik szakirányú (informatikai vagy műszaki) felsőfokú
végzettséggel, és minimum 3 év szakmai gyakorlattal egészségügyi informatikai
rendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése terén.
M.4. ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közül egyik sem
rendelkezik:
- az 1. és 2. rész vonatkozásában: bármely nemzeti rendszerben akkreditált MSZ
EN ISO 9001:2001 jelű vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel,
illetőleg a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatásával;
- a 2. rész vonatkozásában: bármely nemzeti rendszerben akkreditált MSZ EN
ISO 27001 jelű vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, illetőleg a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatásával.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum



A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
1. rész részszempontjai - 1. Ajánlati ár
(nettó Ft)

50

2. Az ultrahangos készülékre és a CR
kiolvasóra vonatkozóan a garancia időn
túli éves nettó átalánydíjas karbantartási
és szervízdíj (alkatrész árak nélkül)

20

2.1. Az ultrahangos készülékre
vonatkozóan a garancia időn túli éves
nettó átalánydíjas karbantartási és
szervízdíj (alkatrész árak nélkül)

10

2.2. A CR kiolvasóra vonatkozóan a
garancia időn túli éves nettó átalánydíjas
karbantartási és szervízdíj (alkatrész árak
nélkül)

10

3. CR kiolvasó + CR kazetták
tekintetében a foszforlemezes kazettára
adott garancia (kiolvasás db / kazetta)

20

4. Elektrokauter (bőrgyógyászati és
fül-orr-gégészeti) tekintetében neutrális
elektróda nélküli működés lehetősége (a
funkció megléte előny)

10

5. Gipszelő kocsi esetében kivehető
rozsdamentes acél feklaplemezek (a
funkció megléte előny)

10

6. Ajánlattevő rendelkezik-e saját
szervizzel? (IGEN/NEM)

10

2. rész részszempontjai - 1. Ajánlati ár
(nettó Ft)

35



2. A teljes rendszer kötelező garancia
időtartam alatti (36 hónap) kalkulált
fenntartási költsége (nettó Ft)

35

3. Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva, naptári napokban, max. 60
nap)

5

4. Hibabejelentéstől számított helyszíni
megjelenési idő (percben, max. 360 perc)

5

5. Azonos gyártótól származó medikai
(HIS) és PACS rendszer

20

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/12/06 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 40000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke bruttó összegben került feltüntetésre. A fizetés módja:
átutalással Lebonyolító OTP Banknál vezetett 11784009-20601342-00000000
számú számlájára. A befizetett tételekről Lebonyolító számlát állít ki, és azt postán
megküldi a díjat átutaló címére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/12/06 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00



IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/12/06 (nap/hó/év )
Időpont: 11:00
Hely (adott esetben): Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 6782
Mórahalom, Millenniumi sétány 2., tárgyalóterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése-kistérségi járóbeteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati felhívásra
benyújtott DAOP-4.1.1/B-2008-0008 azonosító számú pályázat
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Hiánypótlás: Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint.
2.) Eredményhirdetés időpontja: 2010. december 13., 11.00 óra.
3.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. december 23.
4.) Az ajánlat benyújtásának és ezáltal az eljárásban való részvételnek a feltétele
az ajánlati dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása. A dokumentáció -
előzetes telefonos egyeztetés és az ellenszolgáltatásnak a Lebonyolító számlájára
való átutalása után - átvehető jelen felhívás A.II. mellékletében meghatározott
címen (1136 Budapest, Szent István krt. 24. IV. em. 3.), hétfőtől péntekig 9:00-14:00
óra között (ajánlattételi határidő napján: 9:00-11.00 óra között) vagy a Kbt. 54. §
(8) bekezdésében meghatározott módon. Az átvételkor a dokumentáció árának
megfizetését igazoló dokumentumot be kell mutatni. Egy ajánlattevő kizárólag
egy dokumentáció átvételére jogosult.(Közös ajánlattétel esetén elegendő egy
dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
5.) Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdése irányadó,
melynek részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza.
6.) Az ajánlatot magyar nyelven, 3 papírpéldányban (1 eredeti és 2 másolat) kell
benyújtani.



7.) Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon a „Mórahalom Város Önkormányzat
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó
orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzése – Az ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.
8.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap
(felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő
nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét,
valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján
értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b), c) és a Kbt. 69.§ (8) bekezdése
esetén a d) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) vonatkozóan.
10.) Ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak), a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást
nyújtó szervezetnek, a letelepedési helyének igazolására csatolnia kell az
ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát valamint azon
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő
által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti
aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat
aláírják, szignálják. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat
az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a
cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.]
11.) Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
12.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben
közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló
megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit az Ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
13.) Erőforrás szervezet igénybe vétele esetén az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje
meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett többségi befolyást
gyakorol.
14.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat jelen felhívás II.2.1)
pontjában meghatározottak szerint tételenként a megadott mennyiség egészére
tehető.
15.) Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 0-100. Az értékelés
módszere: az 1. rész tekintetében az 1. és 3. részszempont, illetőleg a 2.1.,
2.2. alszempontok vonatkozásában, valamint a 2.rész tekintetében az 1.-4.
részszempontok vonatkozásában: a legjobb ajánlat kapja a maximum 100 pontot,
a többi ehhez viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra (értékarányosítás
módszere). A pontozás módszere az 1. rész tekintetében a 4., 5. és 6.
részszempontok valamint a 2. résznél az 5. részszempont vonatkozásában:



amennyiben teljesül az egyes szempontoknál meghatározott feltétel, ajánlattevő 100
pontot kap, amennyiben nem, 0 pontot kap.
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nyilatkozatát, hogy a csatolt cégkivonatban feltüntetett és egyéb –
a benyújtott pénzintézeti nyilatkozatok szerinti – számlákon kívül más számlával
nem rendelkezik, vagy adott esetben a csatolt cégkivonatban szereplő számlája
megszűnt (feltüntetve a számlaszámot, bankot, megszűnés dátumát), és valamennyi
pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlati felhívás III.2.2)
pontjában pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki
nyilatkozatot.
17.) Az ajánlathoz mellékletként csatolni kell a szállítandó berendezések műszaki
paramétereit a Dokumentációban található, műszaki minimumkövetelményeket
tartalmazó táblázatok kitöltésével.
18.) A megajánlott termékekre vonatkozóan Ajánlattevőnek csatolnia kell magyar
nyelvű termékleírást, illetőleg prospektust.
19.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének
visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) – ha az összegezésben
megjelölte - kötheti meg a szerződést.
20.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb.
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak),
illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is.
[Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról
és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar
fordítást.]
21.) Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként ajánlati biztosíték nyújtását
köti ki. Az ajánlati biztosíték összege az 1. rész tekintetében 1.000.000,- Ft, a 2.
rész tekintetében 1.000.000,- Ft. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén az
ajánlati biztosíték mértéke 2.000.000 Ft, amelyre vonatkozó részletes információkat
a dokumentációban ad meg ajánlatkérő.
22.) A 2. rész tekintetében a 2. részszempont esetében („A teljes rendszer kötelező
garancia időtartam alatti (36 hónap) kalkulált fenntartási költsége”) ajánlattevőknek
az alábbi költségelemeket kell figyelembe venniük megajánlásaik során: a teljes
rendszer hibaelhárítása, munkadíjakkal együtt, a szállítandó alkalmazói szoftverek
folyamatos jogszabály és verzió-követése, telefonos és email alapú felhasználói
támogatás biztosítása a teljes rendszer vonatkozásában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: + 36-1-336-7778



Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323.§-ában foglaltak szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: + 36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/22 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Corex Consulting Kft.
Postai cím: Szent István krt. 24., IV. em. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
Címzett: D. Balogh Edina
Telefon: 06/1-288-0707
E-mail: ebalogh@corex.hu
Fax: 06/1-288-0708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Corex Consulting Kft.
Postai cím: Szent István krt. 24., IV. em. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1136



Ország: HU
Címzett: Dr. Balogh Edina
Telefon: 06/1-288-0707
E-mail: ebalogh@corex.hu
Fax: 06/1-288-0708
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Mórahalom Város Önkormányzata
Postai cím: Millenniumi sétány 2.
Város/Község: Mórahalom
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Telefon: +36-62-281-022 / 159-es mellék
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +36-62-281-244
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Orvostechnikai eszközök
1) A rész meghatározása
„Mórahalom Város Önkormányzat Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódó orvostechnikai eszközök beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További
tárgyak:

33192000-2

3) Mennyiség
- CR kiolvasó + CR kazetták – 1 db
- Elektrokauter (bőrgyógyászat) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa (bőrgyógyászat) – 1 db
- Sötétlátóteres mikroszkóp – 1 db
- Lármadob – 1 db
- Elektrokauter (fül-orr-gégészeti) – 1 db
- Orr endoszkóp 0 és 30 fokos optika, hidegfényforrással, fénykábellel – 1 db
- Hangvilla sorozat – 3 db
- Sciaszkóp készlet – 1 db
- EKG holter monitor - 1db
- ABPM kiértékelő – 1 db
- EKG készülék, 12 csatornás – 1 db
- Terheléses EKG, kerékpár ergométer - 1 db
- Kardiológiai UH készülék - 1db
- Személymérleg (belgyógyászat) – 1 db



- Magasságmérő (belgyógyászat) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa – 1 db
- Defibrillátor – 1 db
- Személymérleg (sebészet) – 1 db
- Magasságmérő (sebészet) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa (sebészet) - 1db
- EKG készülék, 6 csatornás – 1 db
- ABPM kiértékelő (gyermekgyógyászat) – 1 db
- Sürgősségi táska - 1db
- Személymérleg (gyermekgyógyászat) – 1 db
- Magasságmérő (gyermekgyógyászat) – 1 db
- Pupilla vizsgáló lámpa (gyermekgyógyászat) - 1db
- Gipszelő kocsi – 1 db
- Gipszfűrész - 1db
- Gipszpólya-tároló – 1 db
- Uroflowméter - 1 db
Orvosi bútorzat:
- Ügyféltér bútorzata – 1 db
- Magas öltözőszekrény, 4 személyes – 1db
- Iroda bútor recepciós pult – 1 db
- Hűtőszekrény – 1 db
- Magas szekrény, ajtós – 3 db
- Gyógyszer szekrény – 1 db
- Szennyes eszközmosó – 1 db
- Tolókocsi – 1 db
- Teakonyha, hűtőszekrény – 1 db
- Teakonyha – 1 db
- Nyitott polcos szekrény – 4 db
- Magas szekrény – 4 db
- Kanapé 3-as – 2 db
- Kanapé 2-es – 1 db
- Raktári állvány, 7 polcos – 2 db
- Belgyógyászati vizsgálópamlag – 1 db
Kis értékű tárgyi eszközök:
- Íróasztal – 12 db
- Gördíthető munkaszék – 12 db
- Fogasfal – 6 db
- Zárt alsószekrény 12 db
- Zárt felső szekrény – 12 db
- Betegszék – 12 db
- Vizsgálópamlag – 6 db
- Fellépőzsámoly – 6 db
- Hűtőszekrény – 10 db
- Gyógyszerszekrény – 6 db
- Orvosi szék – 4 db
- Asszisztensi szék – 4 db
- Kötöző kocsi – 2 db
- Műszertároló – 2 db



- Öltözőszekrény zárható – 3 db
- Tárgyalószék- 10 db
- Bistro asztal – 9 db
- Fémvázas szék (bistroasztalhoz) – 22 db
- Várótermi pad 4-es - 4 db
- Várótermi pad 3-as - 8 db
- Várótermi pad 2-es - 2 db
- Óvodai fa szék – 4 db
- Kis asztal – 2 db
- Várótermi álló fogas - 10 db
- Vérnyomás mérő – mandzsettasor – 8 db
- Vércukor- és koleszterinszintmérő – 3 db
- Kéziműszerek – 1 db
- Fogyóanyagok – 1 db
- Tárolók – 1 db
- Asztali telefonkészülék – 5 db
- Asztali telefonkészülék – 22 db
- Belső árnyékolástechnika – 1 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: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Info-kommunikációs eszközök
1) A rész meghatározása
Mórahalom Város Önkormányzat Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

48180000-3

3) Mennyiség
- Számítógépes hálózat kiépítése (100 darab, az ISO/IEC 11801 szabvány Category
6A előírásait teljesítő, 10 Gbps hálózati sebességet biztosító árnyékolt kábelhálózati
végpont kiépítése. Kb. 3000m) – 1 db



- Központi szerver rack szekrény (42U) és eszközei (3 db 48 portos rendező (patch)
panel, 6 db 24 portos aktív LAN eszköz (switch), hardveres router és tűzfal, 2 db
3000 VA szünetmentes áramforrás, 3 db 1000 VA szünetmentes áramforrás) – 1 db
- Adatbázis szerver medikai és PACS rendszernek – 1 db
- Gazdasági rendszer kiszolgálója – 1 db
- PDC, levelező és WEB szerver – 1 db
- Orvosi célú munkaállomás – 30 db
- Adminisztrációs célú munkaállomás – 5 db
- Radiológiai leletező munkaállomás – 1 db
- Képmegtekintő funkciókkal is rendelkező munkaállomás – 4 db
- Multifunkciós eszköz (nyomtató – lapolvasó - fénymásoló) – 1 db
- Integrált egészségügyi informatikai rendszer 47 felhasználói licenc, gondozói,
előjegyzési és telemedicina modulokkal – 1 db
- Az egészségügyi rendszerrel integrált PACS rendszer teleradiológiai modullal – 1
db
- Gazdasági rendszer – 1 db
- MS Office 2007 Basic Edition irodai szoftvercsomag (OEM) – 35 db
- MS Office 2007 Professional irodai szoftvercsomag (OEM) – 5 db
- Központi vírusvédelmi és SPAM szűrő rendszer (3 szervert és 50 munkaállomást
kell védeni), 36 hónap követéssel – 1 db
- Központi adatmentési rendszer – 1 db
- A medikai rendszerrel integrált betegirányítási rendszer, az alábbi
követelményekkel (központi vezérlő számítógép, 2 db jegynyomtató, 12 db
ajtókijelző, 2 db betegtájékoztató monitor központi sorszámkijelzővel, a medikai
rendszerbe integrált jegynyomtatás, beteghívás, átirányítás) – 1 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: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


