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Fertőtlenítő eszközök beszerzése EKR000522962018

Árubeszerzés

1. rész: Összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer (1 db) 2. rész: Fertőtlenítőszer 
adagolók a) Falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappan adagoló 
berendezések (400 db) b) Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszközök (100 db) 3. rész: 
Felületi dekontaminációt támogató rendszer (1 db) 4. rész: Záró-fertőtlenítést végző, 
környezetbarát automata rendszer (1 db) 5. rész: Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek 6. rész: A 
levegőfertőtlenítés kontrollját végző rendszerek (1 db) A beszerzési részek tárgyának további 
műszaki specifikációja, meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban 
nem ismertethető, azonban részletesen az egyes részekre vonatkozó felhívás rész és a 
Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
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a) Falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezések (400 
db) • 5 vagy 3 fokozatban állítható adagolási mennyiség (0,5-3 ml között) • Minden EU-konform 
flakonnal kompatibilitás • Folyékony és gél állagú termékek adagolására egyaránt alkalmas • 
Folyékony szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szer adagolására egyaránt alkalmas legyen • Stabil,
tartós anyagból készült ház, cserélhető pumpa biztosítása • 500 ml-es flakonhoz használható b) 
Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszközök (100 db) • Egyenes vagy hajlított fémből 
készüljön • különböző típusú ágyakhoz illeszkedő legyen • ágyvégi akasztóval legyen ellátva • 
egyszerűen kezelhető és tisztítható, fertőtleníthető kialakítású • autoklávozható • 500 ml-es 
flakonnál alkalmazható legyen A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is 
érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő 
eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az
adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes 
körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, 
amely az állításait alátámasztja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá 
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, 
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, 
díjat. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely 

Helyesen:

a) Falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezések (400 
db) • 5 vagy 3 fokozatban állítható adagolási mennyiség (1-3 ml között) • Minden EU-konform 
flakonnal kompatibilitás • Folyékony és gél állagú termékek adagolására egyaránt alkalmas • 
Folyékony szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szer adagolására egyaránt alkalmas legyen • Stabil,
műanyag ház, cserélhető pumpa biztosítása • 1000 és 500 ml-es flakonhoz egyaránt használható b) 
Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszközök (100 db) • Egyenes vagy hajlított fémből 
készüljön • különböző típusú ágyakhoz illeszkedő legyen • ágyvégi akasztóval legyen ellátva • 
egyszerűen kezelhető és tisztítható, fertőtleníthető kialakítású • autoklávozható • 500 ml-es 
flakonnál alkalmazható legyen A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is 
érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő 
eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az
adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes 
körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, 
amely az állításait alátámasztja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá 
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, 
adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, 
díjat. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely 
magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását. A beszerzés tárgyának 
további meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető,
azonban részletesen a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

A következő helyett:

A közbeszerzés ismertetéseA módosítandó szöveg helye:

2Rész száma:

II.2.4Szakasz száma:

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII. szakasz: Változások

Módosítás oka:

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2018/S 175-396376

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Hirdetmény hivatkozási száma:

TED88TED eSender ügyfél bejelentkezés:

2018-16375

2018.09.10

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2018.09.06 2018.09.13 Weisz Gyula Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Feladott 2018.09.21 Weisz Gyula Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

VII.2) További információk

2018.10.17 11:00Helyesen:

2018.10.08 10:00A következő helyett:

Bontás dátumaA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

IV.2.7Szakasz száma:

2018.10.17 09:00Helyesen:

2018.10.08 08:00A következő helyett:

Benyújtási határidő dátumA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

IV.2.2Szakasz száma:

magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását. A beszerzés tárgyának 
további meghatározása a TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető,
azonban részletesen a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.




