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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70759-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kötszer; sebkapcsoló, sebvarró, érlekötő kellékek
2017/S 039-070759
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 015-023418)
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:
Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Hivatkozási szám: 2/2016 Péterfy „Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése"

II.1.2)

Fő CPV-kód
33141100

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése 35 részben adásvételi keretszerződés
keretében a II.2.1) pontban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
22/02/2017
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Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 015-023418

VII. szakasz: Változások
VII.1)
A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.1.4
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás:
A következő helyett:
Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése 35 részben adásvételi keretszerződés
keretében a II.2.1) pontban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
Helyesen:
Sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése 36 részben adásvételi keretszerződés
keretében a II.2.1) pontban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
2. tétel: 1;90 ≥ 100 cm;3/8 ford.vágótű 90mm;276.
Helyesen:
2. tétel: 1; 75 cm ≤ fonalhossz ≤ 100 cm;3/8 ford.vágótű 90mm;276.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
2. tétel: 2/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 2x23 mm;192
(...)
Helyesen:
(...)
2. tétel: 2/0;75 ≥ 90 cm;1/2 körtű 2x24 mm;192.
(...)
Szakasz száma: II.2.1
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés:
A következő helyett:
5. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag 8 tételben
Helyesen:
5. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag 7 tételben
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
5. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag 8 tételben az alábbiak
szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság;; éves mennyiség levélben
1. tétel:1;150 ≥ 180 cm;tű nélküli;228
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2. tétel: 1;250cm;tű nélküli;144
3. tétel: 2;150 ≥ 180 cm;tű nélküli;156
4. tétel:3;140 ≥ 150cm;tű nélküli;636
5. tétel:2/0 ;140 ≥ 150cm;tű nélküli;264
6. tétel:3/0;250cm;tű nélküli;228
7. tétel:0;250cm;tű nélküli;72
8. tétel:5;140 ≥ 150cm;tű nélküli;36
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
Helyesen:
5. rész Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag 7 tételben az alábbiak
szerint: fonal vastagság; fonal hosszúság; éves mennyiség levélben
1. tétel:1;150 ≥ 180 cm;tű nélküli;228
2. tétel: 1;250cm;tű nélküli;144
3. tétel: 2;150 ≥ 180 cm;tű nélküli;156
4. tétel:3;140 ≥ 150cm;tű nélküli;636
5. tétel:2/0 ;140 ≥ 150cm;tű nélküli;264
6. tétel:3/0;250cm;tű nélküli;228
7. tétel:0;250cm;tű nélküli;72
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
24. tétel:3/0;70 ≥ 90 cm;1/2 ford.vágótű 40 mm;144
(...)
Helyesen:
(...)
24. tétel:3/0;70 ≥ 90 cm; 1/2 ford.vágótű vagy erősített 40 mm;144.
(...)
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
1. tétel:1 loop;150 cm;1/2 körtű 48 mm;288
(...)
Helyesen:
(...)
1. tétel:1 loop;150 cm;1/2 körtű 48 mm;288 – trokár hegyű tűvel.
(...)
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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12. rész: Felszívódó (fonott, polyglicolsav, rapid) sebészeti varróanyag 2 tételben az alábbiak szerint:
fonal vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel:3/0;45 ≥ 70 cm;1/2 körtű 26 mm;72
2. tétel:4/0;45 ≥ 70 cm;1/2 körtű 26 mm;252
Helyesen:
12. rész: Felszívódó (fonott, polyglactin, rapid) sebészeti varróanyag 2 tételben az alábbiak szerint:fonal
vastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. A tű méretektől +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
1. tétel:3/0; 45 cm ≤ fonalhossz ≤ 75 cm;1/2 körtű 26 mm;72
2. tétel:4/0; 45 cm ≤ fonalhossz ≤ 75 cm;1/2 körtű 26 mm;252
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
2. tétel:0 hurok;45 cm;tű nélküli;24
(...)
Helyesen:
(...)
2. tétel:0 hurok; 45 cm ≤ fonalhossz ≤ 50 cm;tű nélküli;24.
(...)
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
1. tétel: Szövetszeparáló háló, polypropilene és oxidált rengenerált cellulóz alapanyag 20x30 cm; 2 levél
2. tétel: Szövetszeparáló háló, polypropilene és oxidált rengenerált cellulóz alapanyag 30x30 cm; 2 levél
(...)
Helyesen:
(...)
1.tétel: Bélre fektethető szövetszeparáló sérvháló 20x30 cm; 2 levél
2. tétel: Bélre fektethető szövetszeparáló sérvháló 30x30 cm; 2 levél
(...)
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
1. tétel: Polypropilene és poliglecaprone alapanyag, 30 x 30 cm méretű; 9
2. tétel: Polypropilene és poliglecaprone alapanyag, 6 x 11 cm méretű; 30
3. tétel: Polypropilene és poliglecaprone alapanyag, 15 x 15 cm méretű; 30
(...)
Helyesen:
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(...)
1. tétel: Felszívódó szálakkal átszőtt polypropilene alapanyag, 30 x 30 cm méretű; 9
2. tétel: Felszívódó szálakkal átszőtt polypropilene alapanyag, 6 x 11 cm méretű; 30
3. tétel: Felszívódó szálakkal átszőtt polypropilene alapanyag, 15 x 15 cm méretű; 30.
(...)
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
24. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 25 mm fejátmérővel. Nyitott
kapocs láb 4,8 – 5,5 mm. Éves mennyiség: 4 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
Helyesen:
24. rész: Sebészeti varrógépek: hajlított szárú, egyszerhasználatos körvarrógép 25 mm fejátmérővel. Nyitott
kapocs láb: 4,5 mm ≤ nyitott kapocsláb ≤ 5,5 mm. Éves mennyiség: 4 db.
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 30
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes varrógép 2 sor 60 mm-es varrathosszal,
vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,8 mm. Éves mennyiség: 19 db.
2. tétel: Egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre.
Nyitott kapocsláb 4,8 mm. Éves mennyiség: 4 db.
(...)
Helyesen:
(...)
1. tétel: Egyszerhasználatos egyenes varrógép 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Nyitott
kapocsláb: 4,5 mm ≤nyitott kapocsláb ≤ 5,5 mm. Éves mennyiség: 19 db.
2. tétel: Egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre.Nyitott kapocsláb: 4,5 mm ≤nyitott
kapocsláb ≤ 5,5 mm. Éves mennyiség: 4 db.
(...)
Szakasz száma: II.2.1
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés:
A következő helyett:
Helyesen:
36. rész: Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag
Fő CPV kód: 33141125-2.
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye
A következő helyett:
Helyesen:
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NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Helyesen:
36. rész: Nem felszívódó (sodrott, bevonatos, tű nélküli polyester) sebészeti varróanyag az alábbiak szerint:
fonalvastagság; fonal hosszúság;tű méret; éves mennyiség levélben. eltérés megengedett
1. tétel: 5;140 ≥ 150cm;tű nélküli;36
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
Helyesen:
Az alábbiakban megadott szempontok
ÁR.
Szakasz száma: II.2.6
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: Becsült érték vagy nagyságrend
A következő helyett:
Helyesen:
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF.
Szakasz száma: II.2.7
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
A következő helyett:
Helyesen:
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem.
Szakasz száma: II.2.10
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: Változatokra vonatkozó információk
A következő helyett:
Helyesen:
Elfogadható változatok: nem.
Szakasz száma: II.2.11
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: Opciókra vonatkozó információ
A következő helyett:
Helyesen:
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Opciók: nem.
Szakasz száma: II.2.13
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A következő helyett:
Helyesen:
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
Szakasz száma: II.2.14
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Helyesen:
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatt.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság.A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:
A következő helyett:
Ha az ajánlattevő a KR 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmasságát a KR
19.§(2) bekezdés alapján a közbeszerzés tárgya (1-16.rész sebészeti varróanyagok, 17-18.rész sérvhálók,
19. részcsontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 23. rész durapótlók, 24-35 rész varrógépek) szerinti nettó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Helyesen:
Ha az ajánlattevő a KR 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmasságát a KR 19.§(2)
bekezdés alapján a közbeszerzés tárgya (1-16, 36.rész sebészeti varróanyagok, 17-18.rész sérvhálók, 19. rész
csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 22. rész durapótlók, 23-35. rész varrógépek) szerinti nettó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság.Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
(...)
2. Ha ajánlattevő három utolsó lezárt (elfogadott) üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójának mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív volt.
Ha az ajánlattevő három utolsó lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát megállapítani
jelen pontvonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1-16.rész sebészeti
varróanyagok,17-18.rész sérvhálók, 19. rész csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 23. rész durapótlók,
24-35.részvarrógépek) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a
jelenfelhívásban meghatározott
az 1. rész tekintetében 15 millió Forint,
a 2, 18, 27, 29, 31. rész tekintetében 2 millió Forint,
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a 3, 11, 35. rész tekintetében 1,5 millió Forint,
a 4, 6, 12, 17, 24. rész tekintetében 350 ezer Forint,
a 7. rész tekintetében 150 ezer Forint,
a 8, 26. rész tekintetében 3,5 millió Forint,
a 9, 22. rész tekintetében 5 millió Forint,
a 10. rész tekintetében 23 millió Forint,
az 5, 13, 20, 25, 32, 34. rész tekintetében 1,1 millió Forint,
a 14. rész tekintetében 200 ezer Forint,
a 15. rész tekintetében 150 ezer,
a 16, 28. rész tekintetében 1 millió Forint,
a 19, 21. rész tekintetében 110 ezer Forint,
a 23. rész tekintetében 7,5 millió Forint,
a 30, 33. rész tekintetében 1,8 millió Forint
összeget.
Helyesen:
(...)
2. Ha ajánlattevő három utolsó lezárt (elfogadott) üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójának üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye egynél több esetben negatív volt.
Ha az ajánlattevő három utolsó lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát megállapítani
jelen pontvonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1-16, 36.rész sebészeti
varróanyagok, 17-18.rész sérvhálók, 19. rész csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 22. rész durapótlók,
23-35. rész varrógépek) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja
a jelenfelhívásban meghatározott
az 1. rész tekintetében 15 000 000 HUF,
a 2, 18, 27, 29, 31. rész tekintetében 2 000 000 HUF,
a 3, 11, 35. rész tekintetében 1 500 000 HUF,
a 4, 6, 12, 17, 24. rész tekintetében 350 000 HUF,
a 7. rész tekintetében 150 000 HUF,
a 8, 26. rész tekintetében 3 500 000 HUF,
a 9, 22. rész tekintetében 5 000 000 HUF,
a 10. rész tekintetében 23 000 000 HUF,
az 5, 13, 20, 25, 32, 34. rész tekintetében 1 100 000 HUF,
a 14. rész tekintetében 200 000 HUF,
a 15. rész tekintetében 150 000 HUF,
a 16, 28. rész tekintetében 1 000 000 HUF,
a 19, 21. rész tekintetében 110 000 HUF,
a 23. rész tekintetében 7 500 000 HUF,
a 30, 33. rész tekintetében 1 800 000 HUF,
a 36. rész tekintetében a 30 000 HUF összeget.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése:
A következő helyett:
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1. A 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése részenként legalább
az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés ill. befejezés év/hó); a nettó ellenszolgáltatás összege, a
szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma,
telefaxszáma vagy e-mail címe,) a szállítás tárgya (1-16.rész sebészeti varróanyagok, 17-18.rész sérvhálók,
19. részcsontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 23. rész durapótlók, 24-35.rész varrógépek) valamint arra
vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015.
(X. 30.)Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek.szerinti módon igazolva.
Helyesen:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése részenként legalább
az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés év/hó – befejezés év/hó); a nettó ellenszolgáltatás összege,
a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma,
telefaxszáma vagy e-mail címe,) a szállítás tárgya (1-16, 36. rész sebészeti varróanyagok, 17-18.rész
sérvhálók, 19. rész csontviasz, 20-21. rész vérzéscsillapítók, 22. rész durapótlók, 23-35. rész varrógépek)
valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek.szerinti módon igazolva.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36
hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább:
az 1. rész tekintetében 15 millió Forint,
a 2, 18, 27, 29, 31. rész tekintetében 2 millió Forint,
a 3, 11, 35. rész tekintetében 1,5 millió Forint,
a 4, 6, 12, 17, 24. rész tekintetében 350 ezer Forint,
a 7. rész tekintetében 150 ezer Forint,
a 8, 26. rész tekintetében 3,5 millió Forint,
a 9, 22. rész tekintetében 5 millió Forint,
a 10. rész tekintetében 23 millió Forint,
az 5, 13, 20, 25, 32, 34. rész tekintetében 1,1 millió Forint,
a 14. rész tekintetében 200 ezer Forint,
a 15. rész tekintetében 150 ezer,
a 16, 28. rész tekintetében 1 millió Forint,
a 19, 21. rész tekintetében 110 ezer Forint,
a 23. rész tekintetében 7,5 millió Forint,
a 30, 33. rész tekintetében 1,8 millió Forint,
nettó értékű, az 1-16 részek vonatkozásában sebészeti varróanyagok, a 17-18 részek vonatkozásában
sérvhálók, a 19. rész vonatkozásában csontviasz, a 20-21 részek vonatkozásában vérzéscsillapítók, a 23.
részvonatkozásában durapótlók, a 24-35 rész vonatkozásában varrógépek szállítási tárgyú referenciával,
továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.
Helyesen:
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36
hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább:
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az 1. rész tekintetében 15 000 000 HUF,
a 2, 18, 27, 29, 31. rész tekintetében 2 000 000 HUF,
a 3, 11, 35. rész tekintetében 1 500 000 HUF,
a 4, 6, 12, 17, 24. rész tekintetében 350 000 HUF,
a 7. rész tekintetében 150 000 HUF,
a 8, 26. rész tekintetében 3 500 000 HUF,
a 9, 22. rész tekintetében 5 000 000 HUF,
a 10. rész tekintetében 23 000 000 HUF,
az 5, 13, 20, 25, 32, 34. rész tekintetében 1 100 000 HUF,
a 14. rész tekintetében 200 000 HUF,
a 15. rész tekintetében 150 000 HUF,
a 16, 28. rész tekintetében 1 000 000 HUF,
a 19, 21. rész tekintetében 110 000 HUF,
a 23. rész tekintetében 7 500 000 HUF,
a 30, 33. rész tekintetében 1 800 000 HUF,
a 36. rész tekintetében 30 000 HUF nettó értékű, az 1-16, 36. részek vonatkozásában sebészeti varróanyagok,
a 17-18. részek vonatkozásában sérvhálók, a 19. rész vonatkozásában csontviasz, a 20-21 részek
vonatkozásában vérzéscsillapítók, a 22. részvonatkozásában durapótlók, a 23-35 rész vonatkozásában
varrógépek szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér:eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden nap után a le nem szállított áru nettó
szerződéses értékének 10 %-a, max az érintett áru nettó teljes szerződéses ellenértéke.
Fizetési feltételek:igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§, Kbt.135. § (1),(5)(6), Ptk. 6:130 (1)-(2) szerint havonta, HUF-ban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden nap után a le nem szállított áru
nettó szerződéses értékének 1 %-a, max az érintett áru nettó szerződéses ellenértéke 15 %-a.
Fizetési feltételek: igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§, Kbt.135. § (1),(5)(6), Ptk. 6:130 (1)-(2) szerint HUF-ban.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 27/02/2017
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 27/02/2017
Helyi idő: 13:00
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Helyesen:
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: 10. pont
A következő helyett:
10.A tű méretektől, és a sérvháló méretétől +/- 10 %-os eltérés megengedett. A mikrosebészeti varróanyagok
tűméretétől eltérés nem megengedett.
Helyesen:
10. A tű méretektől, és a sérvháló méretétől +/- 10 %-os eltérés megengedett. A mikrosebészeti varróanyagok
tűméretétől eltérés nem megengedett. A 24, 25, 27 és 28. részek vonatkozásában a varrógépek fejátmérőjétől
+/- 1 mm eltérés megengedett. A 29, 30, 31, 32, 33, 34 részek vonatkozásában a varratvonal hosszúságától
+/- 5 mm eltérés megengedett. A 35. rész vonatkozásában a varratvonal hosszúságától +/- 10 mm eltérés
megengedett.
VII.2)

További információk:
1. Tárgyi módosító hirdetménnyel a Közbeszerzési dokumentum is módosul.
2. A közbeszerzési dokumentum módosításait ajánlatkérő az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott
címen, az eredeti dokumentummal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi.
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