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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456877-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Röntgenberendezések
2015/S 250-456877

Heim Pál Gyermekkórház, AK02968, Üllői út 86., Címzett: Szervó Katalin, Budapest
1089, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 12100711. E-mail: second.katalin@gmail.com

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 12.12.2015, 2015/S 241-437079)

 
Tárgy:
CPV:33111000
Röntgenberendezések
A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
23.12.2015 (11:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
23.12.2015 (11:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
23.12.2015 (11:00)
VI.3) További információk:
20) Bírálati szempontok: a Kbt. 76. §-ának megfelelően a bírálati szempontrendszer jelen eljárás 1. és 2. része
tekintetében a legalacsonyabb ár, a 3. része tekintetében a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
Részszempont, súlyszám:
1. ajánlati ár (nettó HUF), 80,
2. automatikus kollimátorok segítségével állítani lehessen a FOV-t, 20.
(Minimum 3 méretben. Előny a több! Kérjük részletesen megadni!)
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.
Pontszámok megadásának módja:
A 3. rész 1–2. részszempont esetében:
— az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) IV. fejezet b.
pontjában foglaltakra hivatkozással. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja
ki a pontszámokat.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra
Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
28.12.2015 (11:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
28.12.2015 (11:00)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456877-2015:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437079-2015:TEXT:HU:HTML


HL/S S250
26/12/2015
456877-2015-HU

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 2 / 2

26/12/2015 S250
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 2

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
28.12.2015 (11:00)
VI.3) További információk:
20) Bírálati szempontok: a Kbt. 76. §-ának megfelelően a bírálati szempontrendszer jelen eljárás 1. és 2. része
tekintetében a legalacsonyabb ár, a 3. része tekintetében a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
Részszempont, súlyszám:
1. ajánlati ár (nettó HUF), 80,
2. automatikus kollimátorok segítségével állítani lehessen a FOV-t, 20.
(Minimum 3 méretben. Előny a több! Kérjük részletesen megadni!)
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Pontszámok megadásának módja:
A 3. rész 1. részszempont esetében:
— az értékelés módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.fejezet
A. 1.ba) pontjában foglalt fordított arányosítás. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 3. rész 2. részszempont esetében:
— az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.fejezet
A. 1.bb) pontjában foglalt egyenes arányosítás. Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a
legmagasabb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legmagasabb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat.
A részszempont tartalmi eleme tekintetében adható legalacsonyabb érték (FOV méretállításának mennyisége) : 3, az ezt
el nem érő értéket (paramétert) tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
A részszempont tartalmi eleme tekintetében (FOV méretállításának mennyisége) a 7 és afölötti értéket (paramétert)
tartalmazó ajánlatok a maximális 10 pontot kapják.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
AD-1-Általános, 10.1., 11.5., 14.1. pontja a korrigendumnak megfelelően módosításra kerül.
A 2015. december hó 12. napján az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S 241-437079 iktatószámon megjelent
ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő (2015.12.22. 11:00 óra) – a Kbt. 55. § (2) bekezdése alapján –
módosításra került a 2015. december hó 18. napján feladott KÉ 27437/2015 iktatási számú korrigendum útján (módosított
ajánlattételi határidő: 2015. december hó 23. 11:00 óra).
(A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 55. § (2) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő
lejártáig elegendő feladni a módosításról szóló hirdetményt és a feladással egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a
gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ilyen esetben a részvételi vagy
ajánlattételi határidőt is megfelelően meg kell hosszabbítani.).
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