4600/Pásztó/2014 - Laboratóriumi reagensek beszerzése
Témafelelős: Kelety Gábor 237-1150
Közbeszerzési Értesítő száma:

2014/31
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Beszerzés tárgya:

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
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.
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Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
2014.03.14.
4636/2014
33696500-0
Margit Kórház Pásztó

2014.03.31.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
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 32561000
E-mail: margitkp@invitel.hu
Fax: +36 32460404
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
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Szállítási szerződés
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
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
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. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33696500-0

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
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Kiegészítő szójegyzék

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
4600/Pásztó/14. „Laboratóriumi reagensek beszerzése”
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3679 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/03/05 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/07 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/03/31 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3.
A következő helyett
Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
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Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4.
A következő helyett
Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8.
A következő helyett
Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
II.2.; II.2.1.; VIII. rész Hematológia
A következő helyett:
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,
A következő irányadó:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, használatb adása, amelynek teljesítménye minimum 60 vizsgálat/h 5
part-diffes,
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
B Melléklet VIII. Rész; 3. pont
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A következő helyett:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai
automata, amelynek teljesítménye minimum 90 vizsgálat/h 5 part-diffes,
A következő irányadó:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai
automata, amelynek teljesítménye minimum 60 vizsgálat/h 5 part-diffes,
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
Ajánlati dokumentációban:
I. Fejezet 2.pont: az ajánlatok benyújtásának határideje
4.pont: az ajánlatok felbontásának időpontja
15.1.pont: az ajánlatok benyújtásának határideje
Ártáblázatban
1.Követelmények VIII. Hematológia
Korábbi szöveg:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, amelynek teljesítménye minimum 90 vizsgálat/h 5 part-diffes
Helyett:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, amelynek teljesítménye minimum 60 vizsgálat/h 5 part-diffes
2. Gép-specifikációk VIII. Hematológia
Korábbi szöveg:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, amelynek teljesíménye minimum 90 vizsgálat/h, 5 part-diffes
Helyett:
A haematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db új vagy demo, vagy max 3 éves
hematológiai automata, amelynek teljesíménye minimum 60 vizsgálat/h, 5 part-diffes
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
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A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/03/11 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Novotrading-Medical Kft.
Postai cím: Szent István krt. 18. I. em 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1137
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kelety Gábor ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12371150
E-mail: tender@nmedical.hu
Fax: +36 13293889
Internetcím (URL):
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