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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70789-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kötszerek
2017/S 039-070789
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 015-023420)
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:
Kötszerek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Hivatkozási szám: 5/2016/Péterfy „Kötszerek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében”

II.1.2)

Fő CPV-kód
33141110

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Kötszerek beszerzése beszerzése 26 részben adásvételi keretszerződés keretében a II.2.4) pontban, valamint
a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
23/02/2017
24/02/2017
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Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 015-023420

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:
Kötszerek beszerzése beszerzése 26 részben adásvételi keretszerződés keretében a II.2.4) pontban, valamint
a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
Helyesen:
Kötszerek beszerzése beszerzése 27 részben adásvételi keretszerződés keretében a II.2.4) 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:
(...)
1. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-lap, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet, rétegszám 12, hajtogatott méret 10x20 cm, széthajtott
méret 64x40cm (éves mennyiség: 21000 lap)
2. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-lap, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet röntgenkontraszt szállal, rétegszám 12, hajtogatott méret
10x20 cm,széthajtott méret 64x40 cm (éves mennyiség 20000 lap).
(...)
Helyesen:
(...)
1. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-lap, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet, rétegszám 12-16, hajtogatott méret 10x20 cm, széthajtott
méret 64x40cm (éves mennyiség: 21 000 lap).
2. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-lap, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet röntgenkontraszt szállal, rétegszám 12-16, hajtogatott méret
10x20 cm,széthajtott méret 64x40 cm (éves mennyiség 20 000 lap).
(...)
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
1. tétel: Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszál nélküli, rétegszám 6, méret 13x15 cm (éves mennyiség 5000
db)
2. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 20
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6, méret 13x15 cm (éves mennyiség 11300 db)
3. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 20
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6, méret 30x40 cm (éves mennyiség 17200 db)
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4. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 20
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6, méret 30x40 cm (éves mennyiség 38700 db)
5. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 20
szálasmullszövet. Szalag nélüli, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6, méret 30x40 cm (éves mennyiség 6100
db).
Helyesen:
1. tétel: Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszál nélküli, rétegszám 6-8, méret 13x15 cm (éves mennyiség 5
000 db).
2. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6-8, méret 13x15 cm (éves mennyiség 11 300
db).
3. Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17 szálas
mullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszál nélküli rétegszám 6, méret 30x40 cm (éves mennyiség 17 200 db).
4. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17
szálasmullszövet. Szalagos, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6, méret 30x40 cm (éves mennyiség 38 700
db).
5. tétel:Nem steril, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17
szálasmullszövet. Szalag nélüli, röntgenkontrasztszállal, rétegszám 6, méret 30x40 cm (éves mennyiség 6 100
db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
1. tétel: Nem steril gömbtörlő, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 %
pamuttartalmú,20 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból hajtott, röntgenkontrasztszál nélküli, méret 20x20
cm (évesmennyiség 21000 db)
2. tétel:Nem steril gömbtörlő, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 %
pamuttartalmú,20 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból hajtott, röntgenkontrasztszál nélküli, méret 34x34
cm (évesmennyiség 122000 db)
3. tétel:Nem steril gömbtörlő, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 %
pamuttartalmú,20 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból hajtott, röntgenkontrasztszállal, méret 34x34 cm
(éves mennyiség65500 db)
4. tétel: Nem steril preparáló tampon, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100
%pamuttartalmú, 24 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból szorosan csavart, röntgenkontrasztszállal,
méret12x12 cm (éves mennyiség 2000 db).
Helyesen:
1. tétel: Nem steril gömbtörlő, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 %
pamuttartalmú,17 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból hajtott, röntgenkontrasztszál nélküli, méret 20x20
cm (éves mennyiség 21 000 db).
2. tétel:Nem steril gömbtörlő, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 %
pamuttartalmú,17 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból hajtott, röntgenkontrasztszál nélküli, méret 30-34 x
30-40 cm (éves mennyiség 122 000 db).
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3. tétel:Nem steril gömbtörlő, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 %
pamuttartalmú,17 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból hajtott, röntgenkontrasztszállal, méret 30-34 x
30-40 cm (éves mennyiség 65 500 db).
4. tétel: Nem steril preparáló tampon, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100
%pamuttartalmú, 17 szálas mullszövet. Egyetlen mulldarabból szorosan csavart, röntgenkontrasztszállal,
méret12-15 x 12-15 cm (éves mennyiség 2 000 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
8. rész Öntapadó rögzítő pólyák 1930 db
1. tétel: Önmagához tapadó, latexmentes elasztikus rögzítőpólya, egyenként csomagolva, méret 8cm x 4m(éves
mennyiség 750 db)
2. tétel: Önmagához tapadó,latexmentes elasztikus rögzítőpólya, egyenként csomagolva, méret 4cm x
20m(éves mennyiség 215 db).
Helyesen:
8. rész Öntapadó rögzítő pólyák 14 600 m.
1. tétel: Önmagához tapadó, latexmentes elasztikus rögzítőpólya, egyenként csomagolva, méret 8 cm széles.
(éves mennyiség 3 000 m).
2. tétel: Önmagához tapadó,latexmentes elasztikus rögzítőpólya, egyenként csomagolva, méret 4cm
széles(éves mennyiség 4 300 m).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
11. rész:Ragtapaszok 24 416 db
1. tétel: Testszínű textil alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel a légáteresztő képesség
érdekében.Cikkcakkos szél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 2,5 cm x 5 m (éves
mennyiség2250 db).
2. tétel:Testszínű textil alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel a légáteresztő képesség
érdekében.Cikkcakkos szél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 5 cm x 5 m (éves
mennyiség 612db)
3. tétel:Testszínű textil alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel a légáteresztő képesség
érdekében.Cikkcakkos szél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 2,5 cm x 8≥9,2 m (éves
mennyiség756 db)
4. tétel:Testszínű textil alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel a légáteresztő képesség
érdekében.Cikkcakkos szél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 5 cm x 8≥9,2 m (éves
mennyiség672 db)
5. tétel:Fehér műselyem alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel. Jó légáteresztő-képesség,
cikkcakkosszél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 2,5 cm x 8≥9,2 m (éves mennyiség
1283 db)
6. tétel:Porózus, átlátszó fóliacsík, poliakrilát ragasztóval kent, hosszában és keresztben könnyen
szakítható,méret 2,5 cm x 8≥9,2 m (éves mennyiség 4900 db)
7. tétel:Porózus, átlátszó fóliacsík, poliakrilát ragasztóval kent, hosszában és keresztben könnyen
szakíthatóméret 5 cm x 8≥9,2 m (éves mennyiség 1735 db).
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Helyesen:
11. rész:Ragtapaszok 255 984 m.
1. tétel: textil alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel a légáteresztő képesség érdekében.Cikkcakkos
szél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 2,5 cm széles (éves mennyiség 18 205 m).
2. tétel: textil alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel a légáteresztő képesség érdekében.Cikkcakkos
szél, hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 5 cm széles (éves mennyiség 36 942 m).
3. tétel: műselyem alapanyag, csíkokban felvitt ragasztóréteggel. Jó légáteresztő-képesség, cikkcakkosszél,
hogy könnyen téphető legyen, védőgyűrűvel ellátott, méret 2,5 cm széles (éves mennyiség 11 803 m).
4. tétel:Porózus, átlátszó fóliacsík, poliakrilát ragasztóval kent, hosszában és keresztben könnyen
szakítható,méret 2,5 cm széles (éves mennyiség 45 080 m).
5. tétel:Porózus, átlátszó fóliacsík, poliakrilát ragasztóval kent, hosszában és keresztben könnyen
szakíthatóméret 5 cm széles (éves mennyiség 15 962 m).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
2. tétel: Hypoallergén sebzáró csík nem szőtt alapanyagból, méret 6 x 75 mm, (éves mennyiség 8050 db).
Helyesen:
2. tétel: Hypoallergén sebzáró csík nem szőtt alapanyagból, méret 6 x 76 mm, (éves mennyiség 8 050 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
6. tétel:Pamutszövettel borított vattapárna, jó párnázó hatással, szemkötésekhez. Nem steril, méret 5,6 x 7
cm(éves mennyiség 3150 db).
Helyesen:
6. tétel: Pamutszövettel borított vattapárna, jó párnázó hatással, szemkötésekhez. Nem steril, méret 5-6 x 7-8
cm(éves mennyiség 3 150 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
1. tétel: Flísz alapanyagú háromszög alakú kendő a kar rögzítésére (éves mennyiség 6000 db).
Helyesen:
1. tétel: Flísz alapanyagú háromszög alakú kendő a kar rögzítésére, méret: 96x96x125-140 cm (éves
mennyiség 6 000 db).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
19.rész:Szigetkötszerek, kanülrögzítők 114 340 db
1. tétel: Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 6≥7,2 x 4≥6(éves
mennyiség 16560 db)
2. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 9≥10 x 5≥9
(évesmennyiség 10300 db)
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3. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 15 x 7≥9
(évesmennyiség 5800 db)
4. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 20 x 7≥9
(évesmennyiség 3400 db)
5. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 25 x 8≥10
(évesmennyiség 3400 db)
6. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 35 x 8≥10
(évesmennyiség 500 db)
7. tétel:Hypoallergén sebtapasz különösen érzékeny bőrre, fliszanyagból, jó nedvszívó képességű
sebpárnával,tekercsben, méret 5≥7 cm x 5 m (éves mennyiség 410 db)
8. tétel:Öntapadó kanülrögzítő tapasz, puha flíszanyagból sebbe nem ragadó sebpárnával, kiegészítő
párnázóelemmel a vénakanül okozta nyomás enyhítésére. Steril, méret 8 x 6 cm (éves mennyiség 16800 db).
Helyesen:
19.rész:Szigetkötszerek 80 740 db, 4 100 m.
1. tétel: Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 6≥7,2 x 4≥6 cm
(éves mennyiség 16 560 db).
2. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 9≥10 x 5≥9 cm
(évesmennyiség 10 300 db).
3. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 15 x 7≥9 cm
(évesmennyiség 5 800 db).
4. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 20 x 7≥10 cm
(évesmennyiség 3 400 db).
5. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 25 x 8≥10 cm
(évesmennyiség 3 400 db).
6. tétel:Öntapadó szigetkötszer puha flíszanyagból, sebbe nem ragadó párnával. Steril, méret 35 x 8≥10 cm
(évesmennyiség 500 db).
7. tétel:Hypoallergén sebtapasz különösen érzékeny bőrre, fliszanyagból, jó nedvszívó képességű
sebpárnával,tekercsben, méret 5-7 cm széles (éves mennyiség 2 050 m).
Szakasz száma: II.2.1
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés:
A következő helyett:
Helyesen:
27. rész: Kanülrögzítő
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: További CPV-kód(ok):
A következő helyett:
Helyesen:
33141111
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye
A következő helyett:
Helyesen:
NUTS-kód:
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HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1081 Budapest, Fiumei út 17. 1076
Budapest,Péterfy Sándor u. 8-20; 1074 Budapest, Alsó-erdősor u. 7. fogyóanyag raktárak.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a közbeszerzési dokumentumokban
leírtaknakmegfelelően.
27. rész: Kanülrögzítő
1. tétel: Öntapadó kanülrögzítő tapasz, puha flíszanyagból sebbe nem ragadó sebpárnával, kiegészítő
párnázóelemmel a vénakanül okozta nyomás enyhítésére. Steril, méret 8 x 6 cm (éves mennyiség 16800 db)
A teljes mennyiség a jelen pontban feltüntetett egy éves mennyiség duplája.
Szakasz száma: II.2.5
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
Helyesen:
Az alábbiakban megadott szempontok
ÁR.
Szakasz száma: II.2.6
Rész száma: 27
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: 27
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: 27
A módosítandó szöveg helye: Változatokra vonatkozó információk
A következő helyett:
Helyesen:
Elfogadható változatok: nem.
Szakasz száma: II.2.11
Rész száma: 27
A módosítandó szöveg helye: Opciókra vonatkozó információ
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A következő helyett:
Helyesen:
Opciók: nem.
Szakasz száma: II.2.13
Rész száma: 27
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: 27
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.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér:az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a le
nemszállított áru nettó szerződéses értékének 10 %-a,legfeljebb azonban az érintett áru nettó teljes
szerződésesellenértéke.
Fizetési feltételek:Igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése: 1997.évi LXXXIII.tv.9/A.§,Kbt.135. § (1),(5)(6),Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint havonta,magyar Forintban történik.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: az 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) bekezdése szerint magyar Forintban történik.
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 évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő három utolsó lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy
jogelődjebeszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdeteután kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát
megállapítanijelen pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a jelen felhívásban megnevezett részek
elnevezéseszóhasználatának megfelelően a közbeszerzés tárgyából részenként származó – általános forgalmi
adó nélkülszámított – árbevétele eléri vagy meghaladja
az 1. rész tekintetében a 11 millió Forint,
a 8, 12, 25. rész tekintetében a 100 ezer Forint,
a 3, 23. rész tekintetében a 600 ezer Forint
a 4, 5. rész tekintetében az 5 millió Forint,
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a 6, 16, 22. rész tekintetében a 2 millió Forint
a 7, 11. rész tekintetében a 3 millió Forint
a 2, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24. rész tekintetében az 1 millió Forint,
a 15. rész tekintetében a 14 millió Forint,
a 17, 18. rész tekintetében a 400 ezer Forint,
a 20. rész tekintetében a 10 ezer Forint,
a 26. rész tekintetében 50 ezer 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 jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése
szóhasználatának megfelelően a közbeszerzés tárgyából részenként származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele eléri vagy meghaladja
az 1. rész tekintetében a 11 000 000 HUF;
a 8, 12, 25. rész tekintetében a 100 000 HUF;
a 3, 23. rész tekintetében a 600 000 HUF;
a 4, 5. rész tekintetében az 5 000 000 HUF;
a 6, 16, 22. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
a 7, 11. rész tekintetében a 3 000 000 HUF;
a 2, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24. rész tekintetében az 1 000 000 HUF;
a 15. rész tekintetében a 14 000 000 HUF;
a 17, 18, 27. rész tekintetében a 400 000 HUF;
a 20. rész tekintetében a 10 000 HUF;
a 26. rész tekintetében 50 000 HUF összeget.
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
(36hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább
az 1. rész tekintetében a 11 millió Forint,
a 8, 12, 25. rész tekintetében a 100 ezer Forint,
a 3, 23. rész tekintetében a 600 ezer Forint
a 4, 5. rész tekintetében az 5 millió Forint,
a 6, 16, 22. rész tekintetében a 2 millió Forint
a 7, 11. rész tekintetében a 3 millió Forint
a 2, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24. rész tekintetében az 1 millió Forint,
a 15. rész tekintetében a 14 millió Forint,
a 17, 18. rész tekintetében a 400 ezer Forint,
a 20. rész tekintetében a 10 ezer Forint,
a 26. rész tekintetében 50 ezer Forint
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nettó értékű, jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése szóhasználata tárgya szerinti szállítási
tárgyúreferenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és a
szerződésnekmegfelelően történt.
Helyesen:
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben
(36hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább
az 1. rész tekintetében a 11 000 000 HUF;
a 8, 12, 25. rész tekintetében a 100 000 HUF;
a 3, 23. rész tekintetében a 600 000 HUF;
a 4, 5. rész tekintetében az 5 000 000 HUF;
a 6, 16, 22. rész tekintetében a 2 000 000 HUF;
a 7, 11. rész tekintetében a 3 000 000 HUF;
a 2, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24. rész tekintetében az 1 000 000 HUF;
a 15. rész tekintetében a 14 000 000 HUF;
a 17, 18, 27. rész tekintetében a 400 000 HUF;
a 20. rész tekintetében a 10 000 HUF;
a 26. rész tekintetében 50 000 HUF nettó értékű, jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése
szóhasználata tárgya szerinti szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés
nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
1. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-csik, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet, rétegszám 4, méret 7,5x50 cm (éves mennyiség 40 db)
2. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-csik, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet, rétegszám 4, méret 10x50 cm (éves mennyiség 40 db)
3. tétel: Nem steril, nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17 szálas
mullszövetvégben, méret 120x100 cm (éves mennyiség 82 db).
Helyesen:
1. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-csik, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet, rétegszám 4, méret 7,5 cm x50 m (éves mennyiség 40 db).
2. tétel: Nem steril, többrétegű hajtogatott mull-csik, alapanyaga nedvszívó, klórmentesen fehérített és
tisztított,100 % pamuttartalmú 17 szálas mullszövet, rétegszám 4, méret 10 cm x50 m (éves mennyiség 40 db).
3. tétel: Nem steril, nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100 % pamuttartalmú 17 szálas
mullszövetvégben, méret 120 cm x100 m (éves mennyiség 82 db).
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 27/02/2017
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 31/03/2017
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.6
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 28/04/2017
Helyesen:
Dátum: 30/05/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 27/02/2017
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 31/03/2017
Helyi idő: 13:00
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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