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Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059pályázat 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 mosogatógép valamint
vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan
7. 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:
A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk
a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.
1. kérdés:
„Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot azzal,
hogy a szerződés hatályba lépésétől számított egy év elteltével a nyertes ajánlattevő szerződéses
kötelezettségeinek teljesítése során évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja árait. A
módosítás mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző naptári évre vonatkozóan
hivatalosan közzétett szakági inflációs ráta mértékét.
A közbeszerzési eljárásban a szerződés hatálya 1 hónap. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő szíves
tájékoztatását, hogy vajon elírás történt-e és az aláhúzott rész nem releváns?
1. válasz:
Az Ajánlati Dokumentáció II.2.1. „Árképzés” pontjai szerinti fentiekben hivatkozott aláhúzott
szöveg nem releváns, mert elírás történt.
2. kérdés:
„Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, ennek megfelelően az ajánlati árnak tartalmaznia kell a használatba adással
érintett eszközökkel kapcsolatos költségeket/ díjakat, valamint a konszignációs raktározással
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget is.
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A közbeszerzési eljárás eszközök adásvételére irányul.
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy vajon elírás történt-e és az aláhúzott rész
nem releváns?
2. válasz:
Fentiekben aláhúzott rész nem releváns, mert elírás történt.
3. kérdés:
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a 2. és 3. rész esetében
gyári új készüléket kell-e megajánlani és üzembe helyezni.
3. válasz:
Az összes rész tekintetében gyári új készülék megajánlását kérjük.
Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korrigendumot fog megjelentetni, melyről
Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi
határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a
honlapján közzéteszi és közvetlenül megküldi.
Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt
teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.
Esztergom, 2018. március 6.

Tisztelettel:
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