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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404851-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
2017/S 197-404851
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; gazdig@heimpalkorhaz.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:
11/10/2017
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.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírásban meghatározott 1 db. MR berendezés és annak valamennyi tartozékának az ajánlatkérőnek
való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása, beépítése és rendeltetésszerű használatra alkalmas
módon üzembe helyezése, teljeskörű telepítése, a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése, illetve a termék
használatának betanítása a felhasználó személyzet javára a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének részét képezi továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki
leírásában, valamint a szerződés 4., 6.2. és 7.7. pontjában előírtak.
— Minimum 3,0 névleges térerősségű MR berendezés beszerzése.
— Csak új berendezés kerülhet megajánlásra.
— A 3,0T MR berendezésnek alkalmasnak kell lennie általános rutin MR vizsgálatok (pl. angiográfiai,
neurológiai, orthopédiai, onkológiai, stb.) mellett fejlett MR vizsgálatokra (pl. diffúziós MR, emlő MR, kardiológiai
MR, iv. kontrasztanyagos MRA, perfúziós MR, stb.) a lehető legjobb felbontásban és minőségben.
Fentieken túl, ajánlattevő köteles elvégezni az árazatlan költségvetésben feltüntetett takarítási munkák, bontási
munkák, ideiglenes létesítési munkák, építési munkák, elektromos munkák, gépészeti munkák, tervezési
munkák, RF Kalitkával kapcsolatos munkálatokat.
A Kbt. 8.§-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.
A megvásárolni kívánt rendszer minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum
részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. Ajánlattevő köteles egyértelmű
nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki
specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
A betanítás nem képezi a próbaüzem részét. A betanításra az alábbiakban meghatározottak szerint kerül sor:
Az oktatás helyszíne: megegyezik a teljesítés helyszínével.
A betanítás folyamata:
Első alkalommal az oktatás a sikeres próbaüzemet követő 3 munkanapokon keresztül zajlik az oktatás
helyszínén ajánlattevő által küldött, arra alkalmas személy vezetésével.
Második és harmadik alkalommal: az időközben felmerült szakmai kérdések megvitatása érdekében az oktatási
igények bejelentését követő 2 héten belül 3 egymást követő munkanapokon keresztül. Ezen alkalmakkal
kapcsolatos igénybejelentésre ajánlatkérőnek leghamarabb a sikeres próbaüzemet követő 2 hét elteltével,
de legkésőbb 1 év elteltéig van lehetősége. Amennyiben ezen időpontig ajánlatkérő nem jelzi igényét a
fennmaradó oktatási alkalmak felhasználására, úgy azok elmaradnak.
Az oktatáson résztvevők létszáma: 15 fő.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy Ajánlatkérő 1 db MR berendezést kíván beszerezni,
mely nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető egy
ajánlatevő esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag ésszerűtlen az eljárás részekre bontása.
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Helyesen:
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírásban meghatározott 1 db. MR berendezés és annak valamennyi tartozékának az ajánlatkérőnek
való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása, beépítése és rendeltetésszerű használatra alkalmas
módon üzembe helyezése, teljeskörű telepítése, a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése, illetve a termék
használatának betanítása a felhasználó személyzet javára a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének részét képezi továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki
leírásában, valamint a szerződés 4., 6.2. és 7.7. pontjában előírtak.
— Minimum 3,0 névleges térerősségű MR berendezés beszerzése.
— Csak új berendezés kerülhet megajánlásra.
— A 3,0T MR berendezésnek alkalmasnak kell lennie általános rutin MR vizsgálatok (pl.
angiográfiai, neurológiai, orthopédiai, onkológiai, stb.) mellett fejlett MR vizsgálatokra (pl.
diffúziós MR, emlő MR, kardiológiai MR, iv. kontrasztanyagos MRA, perfúziós MR, stb.) a lehető legjobb
felbontásban és minőségben.
Fentieken túl Ajánlattevő – figyelembe véve a módosított árazatlan költségvetésben felsorolt feladatokat
– feladata az épület fizikai határoló falain és födémein kívül minden olyan munka elvégzése és szerkezet
telepítése (hűtéstechnikai vezetékrendszer, a Quench cső beépítése, ezek tartószerkezetei, szükséges
tervek elkészítése, szerelések ellenőrzése, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése, vizsgálati és ellenőrzési
jegyzőkönyvek készítése), mely a berendezés megfelelő és biztonságos üzeméhez és használatba vételéhez
szükséges.
A berendezés az épület földszintjén kerül elhelyezésre, míg a hűtéstechnika kültéri egységei a 3. emeleten, és
a Quench cső kivezetése a 3. emelet felett helyezhetőek el.
A Kbt. 8.§-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.
A megvásárolni kívánt rendszer minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum
részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. Ajánlattevő köteles egyértelmű
nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki
specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
A betanítás nem képezi a próbaüzem részét. A betanításra az alábbiakban meghatározottak szerint kerül sor:
Az oktatás helyszíne: megegyezik a teljesítés helyszínével.
A betanítás folyamata:
Első alkalommal az oktatás a sikeres próbaüzemet követő 3 munkanapokon keresztül zajlik az oktatás
helyszínén ajánlattevő által küldött, arra alkalmas személy vezetésével.
Második és harmadik alkalommal: az időközben felmerült szakmai kérdések megvitatása érdekében az oktatási
igények bejelentését követő 2 héten belül 3 egymást követő munkanapokon keresztül. Ezen alkalmakkal
kapcsolatos igénybejelentésre ajánlatkérőnek leghamarabb a sikeres próbaüzemet követő 2 hét elteltével,
de legkésőbb 1 év elteltéig van lehetősége. Amennyiben ezen időpontig ajánlatkérő nem jelzi igényét a
fennmaradó oktatási alkalmak felhasználására, úgy azok elmaradnak.
Az oktatáson résztvevők létszáma: 15 fő.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy Ajánlatkérő 1 db MR berendezést kíván beszerezni,
mely nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető egy
ajánlatevő esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag ésszerűtlen az eljárás részekre bontása.
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
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Minőségi kritérium - Név: Ajánlott MR berendezésnél páciens asztal terhelhetősége (min. 225 kg. megajánlás 1
pont, ≥ 250 kg. megajánlás 10 pont) függőleges és vízszintes mozgatáskor is / Súlyszám: 5
Helyesen:
Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél páciens asztal terhelhetősége (min. 200 kg. megajánlás 1
pont, ≥ 250 kg. megajánlás 10 pont) függőleges és vízszintes mozgatáskor is/súlyszám 5
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 12/10/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 27/10/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 12/10/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 27/10/2017
Helyi idő: 11:00
VII.2)

További információk:
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás mellett, a közbeszerzési dokumentáció,
a szerződéstervezet, valamint az árazott költségvetés is módosításra került. Kérjük, hogy az ajánlat elkészítése
és benyújtása során a módosított közbeszerzési dokumentumokat szíveskedjenek figyelembe venni. A
közbeszerzési dokumentumok módosítással nem értintett részei változatlan tartalommal hatályba maradnak.
Felhívjuk továbbá T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a II.2.5. pontban csak egy értékelési részszempont került
módosításra, a többi értékelési részszempont változatlan maradt. Valamennyi (összesen 21) értékelési
részszempontot a módosított közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
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