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7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Margit Kórház Pásztó

Postai cím: Semmelweis utca 15-17.

Város/Község: Pásztó

Postai irányítószám: 3060

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Boczek Tibor főigazgató

Telefon: +36 32561010

E-mail: margitkp@invitel.hu

Fax: +36 32460404

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Kft.

Postai cím: Papírgyár u. 58-59.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1038

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gerei Zoltán Balázs ügyvezető

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: Bio-rad Magyarország Kft.

Postai cím: Futó u. 47-53.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1082

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Roberto Travaglini ügyvezető

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: Diagnosticum Zrt.

Postai cím: Attila u. 126.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1047

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gálóczi Imre igazgatósági tag

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):
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Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft.

Postai cím: Bécsi út 271.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1037

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Mietsch Frank ügyvezető igazgató

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb x

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szállítási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Margit Kórház Pásztó, 3060. Pásztó, Semmelweis u. 15-17.

NUTS-kód HU313

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/06/16 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapon keresztül szükséges különféle laboratóriumi 
diagnosztikumokat kívánja megvásárolni, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi 
készülékek működtetéséhez, másrészt pedig 
a VIII. rész Haematológiai vizsgálatok, és a IX. rész Immunkémiai vizsgálatok esetében különféle
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laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő készülékek
on-line csatlakozásának biztosításával Megrendelő informatikai rendszeréhez. 
Teljes mennyiség (/év): 
I. Rész: Klinikai kémiai automatához (OLYMPUS AU 400 ISE egységgel ) Kémiai reagensek: 
Saját tulajdonban lévő készülékhez, 221.800 VIZSG/ÉV 
II. Rész: Koaguláció (Sysmex Ca 500):Saját tulajdonban lévő készülékhez , 14.300 VIZSG/ÉV, 566
ML/ÉV, 10.000 DB/ÉV 
III. Rész: Vizeletanalitika (Clinitek 500, Clinitek 50 analizátor, 10 paraméter :
G,Bi,Ac,Fs,Bl,pH,Prot,Ubg,Nit,Leu): 
Saját tulajdonban lévő készülékhez , 15.040 VIZSG/ÉV 
IV. Rész: Vércsoport szerológia (ScanGel rendszerhez): 
Saját tulajdonban lévő készülékhez , 6.600 VIZSG/ÉV, 1200 ML/ÉV 
V. Rész: Elfo(Sebia :Saját tulajdonban lévő készülékhez, 5 ML/ÉV, 140 TESZT/ÉV 
VI. Rész: Gyorstesztek, klin.kémiához kiegészítők: 1.280 VIZSG/ÉV 
VII. Rész: Citológia: 6 LITER/ÉV 
VIII. Rész: Hematológia - Készülék használatba adásával: 
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, használatb adása, amelynek teljesítménye minimum 90 vizsgálat/h 5
part-diffes, 
17.000 VIZSG/ÉV 
IX. Rész: Immunkémia - Készülék használatba adásával: 
Az immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
immunkémiai automata, használatba adása, amelynek teljesítménye minimum 30 vizsgálat/h.
Egyenkénti mérésre legyen alkalmas, 
6.498 VIZSG/ÉV 
Továbbá, minden részhez a kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek
(fogyóanyagok, stb.) az össz vizsgálati szám függvényében 
A megrendelésre kerülő mennyiség az Ajánlati Dokumentációban foglaltaktól 20 százalékkal felfelé
eltérhet. 
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 22394386 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
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A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3679 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/03/07 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12785 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár u. 58-59. 
A szállítási szerződés eredeti szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
292/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek 
szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, kiállított számla 
ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a Deutsche Bank 
Zrt-nél vezetett 16300000-04010230-90006405 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a 
Ptk. 301/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
 
A szerződés módosított szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában 
rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, 
kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a 
Deutsche Bank Zrt-nél vezetett 16300000-04010230-90006405 számú számlájára történő 
átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a 
Ptk. 6:155. § (1) – (2) bekezdései szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
Bio-Rad Magyarország Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53.) 
A szállítási szerződés eredeti szövege: 
3./ Fizetési mód:
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3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
292/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek 
szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, kiállított számla 
ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a BNP Paribas 
Magyarországi Fióktelepe-nél vezetett 13100007-02507340-00793487 számú számlájára történő 
átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a 
Ptk. 301/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
 
A szerződés módosított szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában 
rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, 
kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a 
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe-nél vezetett 13100007-02507340-00793487 számú 
számlájára történő átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a 
Ptk. 6:155. § (1) – (2) bekezdései szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
 
Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126. 
A szállítási szerződés eredeti szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
292/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek 
szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, kiállított számla 
ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a Citibank Europe 
plc. Mo.-i Fiókt.-nél vezetett 10800007-98341001 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a 
Ptk. 301/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
 
A szerződés módosított szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában 
rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, 
kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a 
Citibank Europe plc. Mo.-i Fiókt.-nél vezetett 10800007-98341001 számú számlájára történő 
átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a 
Ptk. 6:155. § (1) – (2) bekezdései szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
Sysmex Hungária Orvosi Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 271.) 
A szállítási szerződés eredeti szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk. 
292/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek
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szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján, kiállított számla
ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak az Erste Bank
Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-25452105 számú számlájára történő átutalással
fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a
Ptk. 301/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
 
A szerződés módosított szövege: 
3./ Fizetési mód: 
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét, a Ptk.
6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában
rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által, az igazolt teljesítésigazolás alapján,
kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak az
Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-25452105 számú számlájára történő
átutalással fizeti meg. 
Az áruk ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén, Szállító jogosult a
Ptk. 6:155. § (1) – (2) bekezdései szerinti késedelmi kamat felszámítására.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A 2014. június 16.-án aláírt szerződés 3. – Fizetési mód – 3.1. pontjának módosítása vált indokolttá,
figyelemmel a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 2014. március 15. napján hatályba lépett módosítására.
Ennek megfelelően a szerződés 3.1. pontja és a jogszabályi rendelkezések összhangba hozása vált
szükségessé.
A fentiekre tekintettel a szállításra kötött Szerződés 3.1. pontjának 1., valamint az 5. bekezdése
módosult.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/06/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevők egyetértenek a hirdetmény tartalmával.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/15 (év/hó/nap)
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