
II.1.1) Elnevezés: Kolonoszkópos szettek és endoszkópos mosóautomaták szállítása (adásvételi
szerződés)

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPVkód:

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 380000005    

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: 1.rt Kolonoszkópos szettek (KSZek) száll. (KB kód:1212 erőforr: KSZ K12)
 1.1rf 24 db KSZ kiszáll. Vevő teljesítési segédjeinek (TSinek)

 1.2rf KSZek üzembe helyezése TSknél
 1.3rf KSZek használatának betanítása (minden KSZ üzembe helyezésnél 1 alkmal, min. 2 fő labi szakszem nek)

 1.4rf KSZek  jótállás keretében  gyártó által előírt karbantartása, szervizelése, így a TSk napi, üzemszerűen zajló
vizsgálatainak elvégzhez szüks. techni feltételek bizt. (jótállt lásd felhív. III.2.2 pont)

 2.rt 10 db endoszkópos mosóautomata (EM) száll. (KB kód:1212 erőforr: kolonoszkópiás mosó K12)
 2.1rf 10 db EM kiszáll. Vevő TSinek

 2.2rf EM berendk üzembe helyezése TSknél
 2.3rf EM használatának betanítása (minden mosóberend. üzembe helyezésnél 1 alkmal, min. 2 fő labi szakszemnek)

 2.4rf EM jótáll. keretében  gyártó ált. előírt karbantartása, szervizelése, így a TSk napi, üzemszerűen zajló vizsgálatainak

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7

( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88 7

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017  19173 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 007  011038

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2018/01/09 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ



VII.1.1) A módosítás oka 7

(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

( ) A TEDen közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát
és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 2 . 5

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:
értékelési
szempontok /
minőségi kritérium

A következő helyett:

Minőségi kritérium  Név: 1. részszempont: (a
felhívásban rsz) a megajánlott termék
(kolonoszkópos szett  a felhívásban KSZ és
endoszkópos mosóautomata  felhívásban EM)
műszaki paraméterei / Súlyszám: 52 

 Minőségi kritérium  Név: 1.1. alszempont: (a
felhívásban asz) A Videóprocesszorhoz Minimum 3
fokozatban állítható zajcsökkentő funkció megléte
(igen / nem) / Súlyszám: 4

 Minőségi kritérium  Név: 1.2. alszempont: A Videó
processzorhoz elektronikus képstabilizálás megléte
(igen / nem) / Súlyszám: 5

 Minőségi kritérium  Név: 1.3. alszempont: Videó
processzorhoz az erezettség kiemelési funkció
egynél több féle megjelenítési lehetőségének
biztosítása (110 megjelenítési mód) / Súlyszám: 4

 Minőségi kritérium  Név: 1.4. alszempont: A Videó
processzorhoz az Ethernet csatlakozó megléte (igen
/ nem) / Súlyszám: 5

 Minőségi kritérium  Név: 1.5. alszempont: A Videó
processzorhoz Közvetlen DICOM (processzoron
keresztül történő) kapcsolat megléte (igen / nem) /
Súlyszám: 9

 Minőségi kritérium  Név: 1.6 alszempont: A Videó
processzorhoz DICOM (MWM) munkalista funkció
megléte (igen / nem) / Súlyszám: 7

 Minőségi kritérium  Név: 1.7 alszempont: A Video
kolonoszkóp munkahosszának a min. 1500 mm
max. 1700 mm közötti tartományon belüli értéke
(mm) / Súlyszám: 2

 Minőségi kritérium  Név: 1.8. alszempont: A
Kolonszkópiás mosó érintőképernyővel történő
vezérlési lehetősége (igen / nem) / Súlyszám: 5

 Minőségi kritérium  Név: 1.9. alszempont: A
Kolonszkópiás mosót használó kezelő személyzet és
a behelyezett endoszkópok (típus és szériaszám)
elektronikus úton történő azonosítása (igen / nem)
/ Súlyszám: 8

 Minőségi kritérium  Név: 1.10. alszempont: A
Kolonszkópiás mosó kamraajtajának kéz érintése
nélküli nyitása/ zárása (igen / nem) / Súlyszám: 3

Helyesen:

Minőségi kritérium  Név: 1. részszempont: (a
felhívásban rsz) a megajánlott termék
(kolonoszkópos szett  a felhívásban KSZ és
endoszkópos mosóautomata  felhívásban EM)
műszaki paraméterei / Súlyszám: 52 

 Minőségi kritérium  Név: 1.1. alszempont: (a
felhívásban asz) A Videóprocesszorhoz Minimum 3
fokozatban állítható, vagy automatikus
zajcsökkentő funkció megléte (igen / nem) /
Súlyszám: 5

 Minőségi kritérium  Név: 1.2. alszempont: A Videó
processzorhoz elektronikus képstabilizálás megléte
(igen / nem) / Súlyszám: 6

 Minőségi kritérium  Név: 1.3. alszempont: Videó
processzorhoz az erezettség kiemelési funkció
egynél több féle megjelenítési lehetőségének
biztosítása (110 megjelenítési mód) / Súlyszám: 5

 Minőségi kritérium  Név: 1.4. alszempont: A Videó
processzorhoz az Ethernet csatlakozó megléte (igen
/ nem) / Súlyszám: 6

 Minőségi kritérium  Név: 1.5. alszempont: A Videó
processzorhoz Közvetlen DICOM (processzoron
keresztül történő) kapcsolat megléte (igen / nem) /
Súlyszám: 11

 Minőségi kritérium  Név: 1.6 alszempont: A Videó
processzorhoz DICOM (MWM) munkalista funkció
megléte (igen / nem) / Súlyszám: 9

 Minőségi kritérium  Név: 1.7. alszempont: A
Kolonszkópiás mosó érintőképernyővel történő
vezérlési lehetősége (igen / nem) / Súlyszám: 6

 Minőségi kritérium  Név: 1.8. alszempont: A
Kolonszkópiás mosó kamraajtajának kéz érintése
nélküli nyitása/ zárása (igen / nem) / Súlyszám: 4

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett: Helyesen:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó
szöveg helye:
Ajánlatok vagy
részvételi kérelmek
benyújtásának
határideje

A következő helyett:

Dátum: 2018/02/23 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/03/12 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)



Szakasz száma:

IV . 2 . 6

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség
minimális időtartama

A következő helyett:

Az ajánlati kötöttség végső
dátuma: 24/04/2018

Helyesen:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
11/05/2018

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett: Helyesen:

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok
felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2018/02/23 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/03/12 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

VI . 3 .

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:
További
információk /
értékelés

A következő helyett:

Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
"legjobb árérték arány".

 Pont intervallum: 110 pont.
 Ért.mód: abszolút és arányosítás KH útmut.  KÉ

2016/12/21.
 1. sz. részszempont (rsz):

 A megajánlott termék műszaki paraméterei (kerülnek
értékelésre az alszempontoknak (aszknek)
megfelelően, a következő módszer szerint
(részletesen dokumentáció III/3. pont)).

 1.1, 1.2, 1.41.6, 1.81.10 sz. asz esetében abszolút
ért. módszer  valamennyinél igen 10, nem 1 pont

 A megaján. termék műszaki paraméterei tekintetében
tett megajánlások alátámasztására szolgáló
dokumentumokat, vagy igazolásokat a dok.
iratjegyzéke szerint kell benyújtani.

 1.3. sz. asz. arányosítás
 Pvizsg=(AvizsgAlegrossz)/(AlegjobbAlegrossz)*

(PmaxPmin)+Pmin.
 Pvizsg=az adott ajánlat pontsz.

 Avizsg=az adott ajánlati elem.
 Alegjobb=10 megjelenítési mód.
 Alegrossz=az egy megjelenítési mód.

 Pmax=a legmagasabb pontsz.(10).
 Pmin=a legalacsonyabb pontsz.(1).
 1.7. sz. asz. arányosítás

 Pvizsg=(AvizsgAlegrossz)/(AlegjobbAlegrossz)*
(PmaxPmin)+Pmin.

 Pvizsg=az adott ajánlat pontsz.
 Avizsg=az adott ajánlati elem.
 Alegjobb=az 1500 mm.

 Alegrossz=az 1700 mm (hosszabb megajánlás
érvénytelen).

 Pmax=a legmagasabb pontsz.(10).
 Pmin=a legalacsonyabb pontsz.(1).
 2. sz. rsz.: Ajánlati ár (nettó Ft + ÁFA)

 Ajánlati ár/arányosítás ért.
 P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(PmaxPmin)]+Pmin.

 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontsz.

 Pmax: a pontskála felső határa(10).
 Pmin: a pontskála alsó határa(1).

 A legjobb: a legalacsonyabb árajánlat.
 A vizsgált: a vizsgált árajánlat;

Helyesen:

Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
"legjobb árérték arány".

 Pont intervallum: 110 pont.
 Ért.mód: abszolút és arányosítás KH útmut.  KÉ

2016/12/21.
 1. sz. részszempont (rsz):

 A megajánlott termék műszaki paraméterei (kerülnek
értékelésre az alszempontoknak (aszknek)
megfelelően, a következő módszer szerint
(részletesen dokumentáció III/3. pont)).

 1.1, 1.2, 1.41.8 sz. asz esetében abszolút ért.
módszer  valamennyinél igen 10, nem 1 pont

 A megaján. termék műszaki paraméterei tekintetében
tett megajánlások alátámasztására szolgáló
dokumentumokat, vagy igazolásokat a dok.
iratjegyzéke szerint kell benyújtani.

 1.3. sz. asz. arányosítás
 Pvizsg=(AvizsgAlegrossz)/(AlegjobbAlegrossz)*

(PmaxPmin)+Pmin.
 Pvizsg=az adott ajánlat pontsz.

 Avizsg=az adott ajánlati elem.
 Alegjobb=10 megjelenítési mód.
 Alegrossz=az egy megjelenítési mód.

 Pmax=a legmagasabb pontsz.(10).
 Pmin=a legalacsonyabb pontsz.(1).
 2. sz. rsz.: Ajánlati ár (nettó Ft + ÁFA)

 Ajánlati ár/arányosítás ért.
 P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(PmaxPmin)]+Pmin.

 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontsz.

 Pmax: a pontskála felső határa(10).
 Pmin: a pontskála alsó határa(1).

 A legjobb: a legalacsonyabb árajánlat.
 A vizsgált: a vizsgált árajánlat;

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett: Helyesen:

Szakasz száma:

. .

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

 

VII.2) További információk: 2



A közbeszerzési műszaki leírás, szerződéstervezet és dokumentáció módosítása:
 1. törlésre kerül a vizsgálóeszköz esetén a bélrendszerbe jutatott víz melegíthetősége

 2. kiegészítésre kerül a vizsgálóeszköznél a fényszűrő funkció digitális szűréssel
 3. adat és képtárolás módja pontosításra került

 4. video kolonoszkóp distális végébe épített chip pontosításra került
 5. felolvasólap kiegészítésre került az automatikus zajcsökkentő funkció meglétével

 6. felolvasólapról törlésre került az értékelési szempontok közül törölt műszaki paraméterekre vonatkozó két rovat

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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