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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115206-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Orvosi felszerelések
2018/S 052-115206
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 017-034552)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
AK09294
Petőfi Sándor utca 26–28.
Esztergom
2500
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fetter Ádám
Telefon: +36 706026938
E-mail: fetter.adam@gmail.com
Fax: +36 33542301
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vaszary.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére betegazonosító rendszer, laboratóriumi automata immunkémiai
vizsgálatok elvégzéséhez, PCR-automata, kézfertőtlenítő adagolók, endoszkópmosógép, vízfertőtlenítő

II.1.2)

Fő CPV-kód
33100000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom
részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok
elvégzéséhez valamint PCR-automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkópmosógép valamint
vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
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12/03/2018
VI.6)

Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 017-034552

VII. szakasz: Változások
VII.1)
A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
„A 3 db nővérpult elérését WiFi hálózaton kell biztosítani."
Helyesen:
„Az 5 db nővérpult elérését WiFi hálózaton kell biztosítani."
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 13/03/2018
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 22/03/2018
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 13/03/2018
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 22/03/2018
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: a közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
"a termék rendelkezik CE IVD jelzéssel és magyar regisztrációval"
„Ajánlatkérő magyar regisztráció alatt a forgalomba hozatali engedélyt érti.”
Helyesen:
„CE IVD jelzéssel és magyar regisztrációval a számítógépnek nem kell rendelkeznie."
„a termék rendelkezzen CE IVD jelzéssel és forgalomba hozatali engedéllyel.”
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
"Adagolónként 5 db kézfertőtlenítő utántöltő patron biztosítása (összesen 805 db)."
Helyesen:
„805 liternek megfelelő utántöltő patron."
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Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
„A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél.”
Helyesen:
„A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél vagy műanyag vagy üvegszállal erősített, organikus
üveg ”
„Az alkalmazandó rendszer elégítse ki az EN ISO 15883-4 szabvány előírásait.”
VII.2)

További információk:
Műszaki leírás 1. része tekintetében az alábbiakkal kiegészül:
Karpánt eszköztulajdonságok:
140 db levétel elleni védelemmel ellátott karszalag
Műszaki leírás 2. része tekintetében Ajánlatkérő az önálló, Windows-al működő számítógép elvárást a
számítógéppel szemben támasztja, az összes többi elvárást pedig az immunkémiai automatával szemben írta
elő.
Műszaki leírás 2. része tekintetében „átszennyeződés mentes működés egyszer használatos pipetta hegyek
és csövek használata révén”, mint műszaki minimum követelményként való előírást törli és azt csak értékelési
szempontként veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Műszaki leírás 3. része tekintetében „Mérési idő legfeljebb 30 perc" mint minimum műszaki követelményként
való előírást törli és azt csak értékelési szempontként veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Műszaki leírás 5. része „Az alkalmazandó rendszer elégítse ki az EN ISO 15883-4 szabvány előírásait.”
előírással kiegészül.
Jelen korrigendum és a módosított Közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) minden eddig regisztrált és
érintett gazdasági szereplő számára megküldése kerül.
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