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FT-1043/Ózd/2016 - Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése - 2. sz.
korrigendum

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/72
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.08.
Iktatószám: 6241/2017
CPV Kód: 33696500-0
Ajánlatkérő: Almási Balogh Pál Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK19248
Postai cím: Béke utca 1-3.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bélteczki János főigazgató mb.
Telefon: +36 48574400
E-mail: ig@hosp.ozd.hu
Fax: +36 48574401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhaz/
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A felhasználói oldal címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhaz/

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése

Hivatkozási szám: FT-1043/Ózd/2015
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle
laboratóriumi diagnosztikumok leszállítása, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig az V. rész esetében gyárilag új vagy 2 évesnél nem
régebbi demo laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.
Jelenleg Ajánlatkérőnél Hospitaly ® medMátrix integrált szakmai szoftver rendszer illetve,
ANDROMÉDA laboratóriumi információs rendszer működik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 003940 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 057 - 105332
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
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x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 5.
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
V. rész - Véralvadás
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[ ] Minőségi kritérium:
( ) Költség kritérium:
(x) Ár - Súlyszám:
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
Helyesen:
V. rész - Véralvadás
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[X] Minőségi kritérium:
2.értékelési szempont: Az FDP vizsgálathoz megajánlott teszt latex-immunoassay elven
működik és applikálható a megajánlott készülékre (igen/nem) nem válasz: 1 pont, igen válasz:
10 pont/Súlyszám:20
( ) Költség kritérium: -

(x) Ár - Súlyszám:
1.értékelési szempont: Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke a megadott
vizsgálatszámhoz 1 évre szükséges tesztek, reagensek, fogyóanyagok, kalibrátorok, kontrolok,
elektródák, mosó folyadékok és egyéb kiegészítők összköltsége a mellékelt fogyóanyag ártábla
alapján, amennyiben előírás, használatba adni kívánt készülékkel együtt (fordított
arányosság)/ Súlyszám:80

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

VII.2) További információk:
A fentiekben leírtak alapján a közbeszerzési dokumentum 20.1. pontja - Értékelés -, továbbá a
Felolvasólap és Ártáblázat is ennek megfelelően módosul.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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