VASZARY KOLOS KÓRHÁZ
ESZTERGOM

2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Telefon: (33) 542-300
Fax: (33) 542-302
E-mail: titkarsag@vaszary.hu

Tárgy: 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 endoszkóp mosógép valamint vízfertőtlenítő berendezés
szállítása, telepítése és üzembe helyezése.
Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!
Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi
Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.)
képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a
Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:
1.Kérdés: A Műszaki leírás 4. részében Tisztelt Ajánlatkérő elfogad-e az egészségügyi
felhasználás szempontjából tartósabb anyagszerkezetű és kialakítású, viszont funkciójában
megegyező fém házzal rendelkező adagolót.
1.Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a tartósabb anyagszerkezetű és kialakítású, viszont
funkciójában megegyező fém házzal rendelkező adagolót is.
2.Kérdés: A Műszaki leírás 4. részében Tisztelt Ajánlatkérő 805 db adagoló patron biztosítását
kéri, viszont nem jelöli meg a patron kiszerelését. A kiszerelés kiemelten fontos az ár
összehasonlítás és bírálat szempontjából, mivel 805 db 500ml-es palackkal pályázó esetében az
ár alacsonyabb lesz a 805 db 1000ml-es palackkal pályázókkal szemben. Kérjük a Tisztelt
Ajánlatkérőt adja meg, hogy a pályázat során hol kell feltüntetni a pályázó termék kiszerelését,
amely által a Tisztelt Ajánlatkérő biztosítani tudja a megfelelő összehasonlíthatóságot és
bírálatot.
2.Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírásban szereplő Adagolónként 5 db kézfertőtlenítő utántöltő
patron biztosítása (összesen 805 db) előírást pontosítja akként, hogy Ajánlatkérő számára az
utántöltő patronok darabszáma irreleváns.
Ajánlatkérő számára a kiszerelés űrmértéke sem lényeges, ajánlatkérő a 805 db utántöltő patron
helyett 805 liter utántöltő patron szállítását kéri.
Ajánlatkérő tehát a 161 darab kéz fertőtlenítőszer adagoló valamint az adagoló berendezéshez
szükséges 805 liternek megfelelő utántöltő patronra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati árat
kéri a felolvasólapon feltüntetni.

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza ügyintézőnk
részére, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.
Esztergom, 2018. február 9.
Tisztelettel:
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