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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315206-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vérzsák
2013/S 183-315206

Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., Címzett: dr. Miskovits Eszter főigazgató, Budapest1113,
MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 13724452. Fax:  +36 13724453. E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 28.8.2013, 2013/S 166-288412)

 
Tárgy:
CPV:33141613, 33692100, 33695000
Vérzsák
Infúziós oldat
Egyéb nem terápiás szerek
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:
[…]
Általános szakmai követelmények valamennyi rész tekintetében:
[…]
b) Valamennyi megajánlott termék tároló zsákjának műanyag csatlakozós (pigtail) csőszakasza legyen kompatibilis az
ajánlatkérő tulajdonában álló és alkalmazott SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD (gyártó: Terumo Corporation, 44-1,
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japán) sterilen hegesztő készülékkel, tehát a megajánlott termék
csőszakaszainak méretei: a belső átmérő: 2,9-3,1 mm; a külső átmérő: 3,9-4,5 mm legyen.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
10.10.2013
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
10.10.2013
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
10.10.2013
VI.3) További információk:
9.2. pontja, i) Az 1. és 2. rész tekintetében is amennyiben az ajánlatba csatolt használati utasítás nem tartalmazza,
az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék gyártójának nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termék(ek) az -
ajánlatkérő tulajdonában lévő és alkalmazott - SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD (gyártó: Terumo Corporation,
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japán) sterilen hegesztő készülékekkel kompatibilis műanyag
csatlakozós (pig-tail) csőszakasszal rendelkeznek, azaz a megajánlott termék csőszakaszainak méretei: a belső átmérő:
2,9-3,1 mm; a külső átmérő: 3,9-4,5 mm.
Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:
[…]
Általános szakmai követelmények valamennyi rész tekintetében:
[…]
b) Valamennyi megajánlott termék tároló zsákjának műanyag csatlakozós (pigtail) csőszakasza legyen kompatibilis az
ajánlatkérő tulajdonában álló és alkalmazott SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD (gyártó: Terumo Corporation, 44-1,
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2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japán) sterilen hegesztő készülékkel, tehát a megajánlott termék
csőszakaszainak méretei: a belső átmérő: 2,9-3,1 mm; a külső átmérő: 3,9-4,5 mm legyen, továbbá a megajánlott termék
pig-tail-es, TSCD-vel összeköthető csőszakaszának hossza legalább 6,0 cm legyen.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
14.10.2013 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
14.10.2013 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
14.10.2013 (10:00)
VI.3) További információk:
9.2. pontja, i) Az 1. és 2. rész tekintetében is amennyiben az ajánlatba csatolt használati utasítás nem tartalmazza,
az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék gyártójának nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termék(ek) az -
ajánlatkérő tulajdonában lévő és alkalmazott - SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD (gyártó: Terumo Corporation,
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japán) sterilen hegesztő készülékekkel kompatibilis műanyag
csatlakozós (pig-tail) csőszakasszal rendelkeznek, azaz a megajánlott termék csőszakaszainak méretei: a belső
átmérő: 2,9-3,1 mm; a külső átmérő: 3,9-4,5 mm, továbbá a megajánlott termék pig-tail-es, TSCD-vel összeköthető
csőszakaszának hossza legalább 6,0 cm.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Jelen hirdetmény célja a Kbt. 42. §-ának megfelelően az érintett közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és
dokumentációjának módosítása.
Az ajánlati felhívás alábbi pontjai módosultak: II.2.1. és VI.3.
Az ajánlati dokumentáció alábbi részei módosultak: III. fejezet Benyújtandó dokumentumok táblázata, IV. fejezet
Iratminták és a VI. fejezet Műszaki specifikáció jelen módosító hirdetményben közzétett módosítással egyezően, illetve
összhangban.
Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének napjától kezdődően az ajánlattételi
határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az ajánlati felhívás I.1. pontja szerinti címen munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 09:00 - 15:00 óra között, pénteken 9:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00
órától 10:00 óráig, valamint a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint.


