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: 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
8. 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:
Ajánlatkérő az 5. részajánlattételi körben 1 db Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata esetében
meghatározta az ajánlati felhívásban, illetve a Műszaki Specifikációban a következőket:
Megnevezés:
Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata telepítéssel és üzembe helyezéssel az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház részére.
Mennyiség:
1 db
Minimum műszaki előírás: …
Egyidejűleg 2 eszköz mosására alkalmas
Ajánlatok értékelése, V. rész, 3. Részszempont:
a kamrák külön-külön indíthatóak (igen-nem)
Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt hogy adjon egyértelmű tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a
fentiek alapján 1 db, egy gyári számmal rendelkező olyan készülék megajánlását kéri, mely
önmagában, külső és belső kialakításában eleve 2 eszköz mosására készült.
1. válasz:
Ajánlatkérő 1 db, egy gyári számmal rendelkező olyan készülék megajánlását kéri, mely
önmagában, külső és belső kialakításában eleve 2 eszköz mosására készült.
2. kérdés:
1

Kérjük annak megválaszolását, hogy elfogadható-e olyan olcsóbb megoldás, mely 1 eszköz
mosására tervezett és szolgáló készülékek egymás mellé vagy egymásra helyezésével kerül
kialakításra?
2. válasz:
Ajánlatkérő számára nem fogadható el olyan olcsóbb megoldás, mely 1 eszköz mosására
tervezett és szolgáló készülékek egymás mellé vagy egymásra helyezésével került kialakításra.
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.
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