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Árubeszerzések - 91875-2017
11/03/2017

S50

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás

I. II. VI. VII.

Magyarország-Jászberény: Orvosi felszerelések
2017/S 050-091875
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 001-000168)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
AK17015
Szelei út 2.
Jászberény
5100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Klára
Telefon: +36 57500205
E-mail: titkarsag@jaszberenykorhaz.hu
Fax: +36 57412589
NUTS-kód: HU322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jaszberenykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.jaszberenykorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”.
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II.1.2) Fő CPV-kód
33100000
II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház részére.
1. Rész:
Defibrillátor (2 db).
Intenzív ágy (5 db).
2. rész:
Ágytálmosó berendezés (2 db).
3. rész:
Arthroscopos torony és tartozékai (1 db).
4. rész:
Sterilizáló eszközök:.
Fóliahegesztő (1 db).
Gőzsterilizáló készülék (2 db).
5. rész:
Nőgyógyászati vizsgálógép: Hysteroscope (1 db).
6. rész:
Traumatológiai és Ortopédiai Fúrómotor és feltétei (1 db).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2017
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 001-000168
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: Késedelmi kötbér (nettó HUF/nap) /
Minőségi kritérium – Név: Szállítási határidő (nap) / Súlyszám:
Ár – Súlyszám: 80
Helyesen:
Ár – Súlyszám: 100
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: Késedelmi kötbér (nettó HUF/nap) /
Minőségi kritérium – Név: Szállítási határidő (nap) / Súlyszám:
Ár – Súlyszám: 80
Helyesen:
Ár – Súlyszám: 100
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: Késedelmi kötbér (nettó HUF/nap) /
Minőségi kritérium – Név: Szállítási határidő (nap) / Súlyszám:
Ár – Súlyszám: 80
Helyesen:
Ár – Súlyszám: 100
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: Késedelmi kötbér (nettó HUF/nap) /
Minőségi kritérium – Név: Szállítási határidő (nap) / Súlyszám:
Ár – Súlyszám: 80
Helyesen:
Ár – Súlyszám: 100
Szakasz száma: II.2.5
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Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: Késedelmi kötbér (nettó HUF/nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium – Név: Szállítási határidő (nap) / Súlyszám: 15
Ár – Súlyszám: 80
Helyesen:
Ár – Súlyszám: 100
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: Késedelmi kötbér (nettó HUF/nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium – Név: Szállítási határidő (nap) / Súlyszám: 15
Ár – Súlyszám: 80
Helyesen:
Ár – Súlyszám: 100
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia
kell 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből a megpályázni kívánt részben szereplő termékek szállításainak ismertetését, az
ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, a nettó ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Figyelemmel a Kbt.
67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő
által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
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igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm.
Rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását,
azonban a gyári termékismertető lehet angol nyelvű is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben
összesen a megpályázott részben szereplő termékek szállításából származó nettó:
I. részre vonatkozóan 5 000 000 HUF értékű referenciával;
II. részre vonatkozóan 1 300 000 HUF értékű referenciával;
III. részre vonatkozóan 8 000 000 HUF értékű referenciával;
IV. részre vonatkozóan 20 000 000 HUF értékű referenciával;
V. részre vonatkozóan 2 000 000 HUF értékű referenciával;
VI. részre vonatkozóan 2 000 000 HUF értékű referenciával;
M2) ha a leírás alapján a megajánlott termék nem felel meg mindegyik, a műszaki leírásban a
megpályázni kívánt részre vonatkozóan meghatározott egyedi műszaki követelménynek.
A fenti M1;M2 feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia
kell 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből a megpályázni kívánt részben szereplő termékek szállításainak ismertetését, az
ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, a nettó ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Figyelemmel a Kbt.
67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben
összesen a megpályázott részben szereplő termékek szállításából származó nettó:
I. részre vonatkozóan 5 000 000 HUF értékű referenciával;
II. részre vonatkozóan 1 300 000 HUF értékű referenciával;
III. részre vonatkozóan 8 000 000 HUF értékű referenciával;
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IV. részre vonatkozóan 20 000 000 HUF értékű referenciával;
V. részre vonatkozóan 2 000 000 HUF értékű referenciával;
VI. részre vonatkozóan 2 000 000 HUF értékű referenciával;
A fenti M1 feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 21/03/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 29/03/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/05/2017
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/05/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 21/03/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.
Helyesen:
Dátum: 29/03/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.
Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:

2017. 03. 13. 16:33

Árubeszerzések - 91875-2017 - TED Tenders Electronic Daily

7/8

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91875-2017:TEXT:HU:HTML&src=0

7. AK a legjobb ár-érték értékelési szempontját a Kbt. 76. § (3) bek. figyelemmel határozta meg.
9. I-VI.rész: Ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-10 pont.
Értékelés módszere:
1. (ajánlati ár) és 3.(szállítási határidő)
értékelési sz. esetében a fordított arányosítás módszere:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max. – P min) + P min.
Szállítási határidő: A Kbt. 77. § (1) max.: 15 naptári nap min: 150 naptári nap
A 2.(késedelmi kötbér) szempont esetében az egyenes arányosítást módszere:
Pvizsgált=Plegjobb/Alegjobb*Avizsgált.
A Kbt. 77. § (1) max: nettó 300 000 HUF/nap; min: nettó 100 000 HUF/nap
18. AT-nek,és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az AT és kap. biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát/aláírás mintáját.
AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok. benyújtani.
Eljárás nyelve: magyar.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30. § (4) bek. alapján III.1.3. M/1.M/2. alk. felt./igazolását a
minősített AT hiv.jegyz. történő minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban hat. meg.
Helyesen:
7.Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 76. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti, legalacsonyabb ár értékelési szempontját kívánja alkalmazni.
9.Értékelési szempont:Legalacsonyabb ár
18. AT-nek,és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az AT és kap. biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát/aláírás mintáját.
AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok. benyújtani.
Eljárás nyelve: magyar.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30. § (4) bek. alapján III.1.3. M/1. alk. felt./igazolását a
minősített AT hiv.jegyz. történő minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban hat. meg.
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás közbeszerzési dokumentációját,és a műszaki leírását módosítja.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat a felhívás módosításának megfelelően szintén
módosítja.
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás
nélkül teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás
I.3)pontjában megadott címen.
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