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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8927-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gyógyászati és sebészeti berendezéssel
kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2017/S 006-008927

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 233-424493)

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

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

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

II.1.1) Elnevezés:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám: 9/2015/Péterfy számú, „Kézi műszerek javítása és karbantartása vállalkozási szerződés
keretében”

II.1.2) Fő CPV-kód
50420000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében az
alábbiak szerint:
1. rész: 32 db optika javítása és karbantartása.
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2. rész: 64 db artroszkópos-, laparoszkópos eszköz javítása és karbantartása.
3. rész: 970 db általános sebészeti kéziműszer javítása és karbantartása.
4. rész: 23 db flexibilis video endoszkóp-, flexibilis endoszkóp javítása és karbantartása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

09/01/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 233-424493

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére, ideértve aszakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is:
A következő helyett:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b)
pontjaiban, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a a Kbt. 63. § (1) bekezdésében szereplő
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Helyesen:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. §(1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasságigazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a
részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a kizáró okok körében előírja a 1.1.2017-től hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti
kizáró ok alkalmazását is, az ajánlattevő, az alvállalkozói és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplők vonatkozásában egyaránt. Ezen kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 1.1.2017-től hatályos
321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak irányadók.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 19/01/2017
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
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A következő helyett:
Dátum: 13/03/2017
Helyesen:
Dátum: 20/03/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 19/01/2017
Helyi idő: 13:00

VII.2) További információk:
1. Tárgyi módosító hirdetménnyel a Közbeszerzési dokumentum is módosul az alábbi pontokban, a Kbt. 62. §
(1) bekezdés q) pontja tekintetében:
I.4 Segédlet az ajánlat elkészítéséhez.
II. Ajánlott iratminták.
2. A közbeszerzési dokumentum módosításait ajánlatkérő az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott
címen, az eredeti dokumentummal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi.


