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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433323-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
2017/S 209-433323

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 172-351904)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Heim Pál Gyermekkórház
AK02968
Üllői út 86.
Budapest
1089
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
Telefon:  +36 302636313
E-mail: gazdigtitk@heimpal.hu 
Fax:  +36 14599154
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://heimpalkorhaz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
„Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3
teslás MR készülék beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód
33100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db MR berendezés beszerzése. Az MR Centrumot a műszaki leírásban szereplő specifikációkkal, kulcsrakész
kialakítással kell átadni.
AK tájékoztatja t. ajánlattevőket, hogy a II.1.1)pont karakterkorlátozás miatt került meghatározásra röviden.
A teljes elnevezés: „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű
projekt keretén belül ”3 teslás MR- készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a
kapcsolódó járulékos munkák vállalkozással vegyes adásvételi szerződés alapján.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

26/10/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 172-351904

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF adó ADC bitmélység min. 16 bit
megajánlás esetén (1 pont), ≥ 19 bit megajánlás esetén (10 pont)/ súlyszám 5.
Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél a kocsi közvetlenül a páciensasztal fölé tolható, a
fedlapon és a fedlappal beteg a páciensasztalra helyezhető, átfektetése nem szükséges (Igen/Nem)/súlyszám 5
Helyesen:
Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF vevő ADC bitmélység min. 16
bit megajánlás esetén (1 pont), ≥ 19 bit megajánlás esetén (10 pont)/ súlyszám 5
Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél a beteg előkészítése a segédkocsin és/vagy a
lecsatolható asztalon már az előző beteg MR vizsgálatával egyidőben megtörténhessen az MR helyiségen kívül
úgy, hogy az így előkészített beteg betolva az MR helyiségbe átfektetés nélkül vizsgálható legyen.(Igen/Nem)/
súlyszám 5
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 27/10/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 13/11/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 27/10/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 13/11/2017
Helyi idő: 11:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás mellett, a közbeszerzési dokumentáció
és a szerződéstervezet is módosításra került. Kérjük, hogy az ajánlat elkészítése és benyújtása során a
módosított közbeszerzési dokumentumokat szíveskedjenek figyelembe venni. A közbeszerzési dokumentumok
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályba maradnak.
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