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ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt kapcsán megvalósuló
beruházás eszközbeszerzés szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.09.23.
Iktatószám: 16780/2013
CPV Kód: 33100000-1;33111000-1;33155000-1
Ajánlatkérő: Margit Kórház Pásztó

Teljesítés helye:
Pásztó Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u.
15-17.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Artmed Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

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. Muhari Géza

Telefon: 0632561010

E-mail: margitkp@invitel.hu

Fax: 0632460404

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

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
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Hivatalos név: Artmed Kft.

Postai cím: Viza utca 7/C

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: +36 14680698

E-mail:

Fax: +36 13150330

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

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Margit Kórház Pásztó, mint konzorcium tag részére ÉMOP-4.1.2/A-11 Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése pályázat keretében „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi
régióban” című ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt kapcsán megvalósuló beruházás
eszközbeszerzése

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

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

NUTS-kód HU313

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/05/31 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

„Margit Kórház Pásztó, mint konzorcium tag részére ÉMOP-4.1.2/A-11 Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése pályázat keretében „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi 
régióban” című ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt kapcsán megvalósuló beruházás 
eszközbeszerzés tárgyú, KÉ 4621/2013 számú közbeszerzési eljárás
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Megnevezés Mennyiség (db) 
Aerostep 2 
Bobath ágy 1 
Bordásfal 10 
Extenziós készülék 1 
Fizioterápiás kezelőasztal elektromos 1 
Gyakorló rámpa 1 
Matracok gyógytorna 15 
Kerekesszék 2 
Glisson készülék 2 
Szelektív ingeráram készülék 1 
Therapy master 1 
Tükör mobil 1 
Vibrációs kézi masszírozó készülék 1 
Szobakerékpár 1 
Háttámlás szobakerékpár 1 
Elliptikus sífutógép 1 
Evező gép 1 
Súlyzókészlet 2 
Tangentoros kád 1 
4 rekeszes galván kád 1 
Boka-csípő-térd izület mozgató 1 
Aerosol készülék+Uhporlasztó 2 
KS-pipa lélegzéssegítő eszköz 1 
Lépésszámláló készülék 2 
Oxigén koncentrátor 1 
Analóg átvilágító szerkezet, felvételező funkciók nélkül, video jel kimenettel 1 
EKG készülék 3,6,12 csatornás 1 
Spirométer 1

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak: 33111000-1

33155000-1

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: 44614400 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)
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,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (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
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 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

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)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. .Ajánlati ár (nettó HUF) 573
2. Jótállási idő (hónapokban, min 12.
hónap)

82

3. Szakmai bírálat 165
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3.1 OM02 Bobath ágy Magasságállítás min
45 cm. S=10 (Előny a nagyobb, 1-10 pont
közt értékelési pontszám)

10

3.2 OM02 Bobath ágy Terhelhetősége min.
180 kg. – max 250 kg. S=5 (180 - 210 kg
közt 1 pont; 211-240 kg közt 5 pont; >240
kg felett 10 pont)

5

3.3 OM05 Fizioterápiás kezelőasztal,
elektromos Magasságállítás tartománya:
min.45 cm. S=10 (Előny a nagyobb, 1-10
pont közt értékelési pontszám)

10

3.4. OM05 Fizioterápiás kezelőasztal,
elektromos Terhelhetősége: min. 130 kg.
max. 200 kg. S=5 (130-150 kg közt 1 pont,
151-180 kg közt 5 pont, >180 kg felett 10
pont)

5

3.5. OM06 Gyakorló rámpa A korlátok
magasságállítási tartománya min. 20 cm.
S=5 (Előny a nagyobb, 1-10 pont közt
értékelési pontszám)

5

3.6. OM08 Kerekesszék Teherbírás min.
100 kg., max 150 kg. S=5 (100-115 kg
között 1 pont, 116-130 kg közt 5 pont, 131
kg és 150 kg közt 10 pont)

5

3.7. OM08 Kerekesszék Súlya ne haladja
meg a 25 kg-ot S=5 (Előny a kevesebb,
1-10 pont közt értékelési pontszám)

5

3.8. OM10 Szelektív ingeráram készülék
Legalább 10 féle stimuláló áramforma
S=10 (Előny a több, 1-10 pont közt
értékelési pontszám)

10

3.9. OM19 Tangentoros kád
Teljesítményfelvétel: max. 2,0 kW S=5
(Előny a kevesebb, 1-10 pont közötti
értékelési pontszám)

5

3.10. OM20 4 rekeszes galvánkád Kezelési
idő állítható min. 1 perctől 30 percig S=5
(30 percig 1 pont, 60 percig 5 pont, >60
perc felett 10 pont)

5

3.11. OM20 4 rekeszes galvánkád
Automatikus önteszt bekapcsoláskor S=5
(nem = 1 pont, igen = 10 pont)

5

3.12. OM20 4 rekeszes galvánkád
Teljesítményfelvétel: max. 1000 W S=5
(800-1000 W közt 1 pont, 600-799 W közt
5 pont, <600 W felett 10 pont)

5
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3.13. OM21Boka-csípő-térd izület mozgató
Beteg által kezelt biztonsági stop gomb
csatlakoztatása nélkül a készülék nem
működik. S=10 (nem = 1 pont, igen = 10
pont)

10

3.14. OM21Boka-csípő-térd izület mozgató
Az erő maximális nagysága több
fokozatban állítható. Kérjük megadni a
fokozatok számát S=5 (Előny a több, 1-10
pont közötti értékelési pontszám)

5

3.15. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Névleges teljesítmény S=10
(50-52 kW közt 1 pont, 53-55 kW közt 5
pont, >55 kW felett 10 pont)

10

3.16. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Anód hőkapacitása S=10
(300-325 kHU közt 1 pont, 326 – 350 kHU
közt 5 pont, >350 kHU felett 10 pont)

10

3.17. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Rtg.csőtartó oszlop hosszanti
mozgástartománya min. 150 cm S=10
(150-160 cm közt 1 pont, 161-170 cm közt
5 pont, >170 cm 10 pont)

10

3.18. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Célzott felvételi szerkezet
mozgástartománya min. 140 cm S=10
(140-150-cm közt 1 pont, 151-160 cm
közt 5 pont, >160 cm felett 10 pont)

10

3.19. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás A4 formátumú nyomtatás
lehetősége direkt lézerprinteren keresztül
(számítógép használata nélkül) S=5 (nem =
1 pont, igen = 10 pont)

5

3.20. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás 12 elvezetés + 1 ritmusgörbe
egyidejű monitorozására alkalmas LCD
monitor S=10 (nem = 1 pont, igen = 10
pont)

10
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3.21. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás Lehetőség 3 / 6 / 12 / 12
csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása
közötti választásra S=10 (nem = 1 pont,
igen = 10 pont)

10

3.22. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás Színes, érintőképernyős LCD
kijelző S=10 (nem = 1 pont, igen = 10 pont)

10

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 -

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

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4621 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/04/03 (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: 8442 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/31 (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):

A szerződés eredeti pontja
3. Teljesítési határidők:
A megbízás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének véghatárideje:
szerződéskötéstől számított 90. nap
A módosítás:
3. Teljesítési határidő:
A megbízás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének véghatárideje: 2013.
október 20.

IV.1.3) A módosítás indoka:
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A tárgyi eszközök elhelyezésére szolgáló Margit Kórház új épületszárnyának műszaki
átadás-átvételének várható időpontja: 2013.október 15-e. A Szállító teljesítési határidejét az épület
átadás-átvételi időpontjával szinkronizálni szükséges, ezért a tárgyi szerződés teljesítés módosított
teljesítési határideje 2013. október 20., mely időpontra kell befejezni az eszközök szállítását és
telepítését. A Szállító részére munkaterület átadás időpontja: 2013. október 05.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/08/22 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

-

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a hirdetményben foglaltakkal.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/09/19 (év/hó/nap)
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