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18/OVSZ/2013. "TSCD karbantartás" - Ajánlati felhívás módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86
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Beszerzés tárgya:

SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD sterilen hegesztő
készülékek (gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.) jótállási időn túli
karbantartása és eseti javítása. 32 darab (21 darab SC-201 AH
típusú és 11 darab SC-203 AH) TSCD sterilen hegesztő készülék
(gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.) garancia időn túli rendszeres
(12 havonta 1 alkalommal történő) karbantartása és eseti javítása
az alábbiak szerint: A karbantartás műszaki tartalma: A
készülékeket a gyári előírások szerint kell karbantartani, különös
tekintettel a következőkre. A készülék külső szemrevételezése 1.
A burkolatok épségének az ellenőrzése 2. A fedél épségének
ellenőrzése 3. A biztosítékok ellenőrzése A készülék belső
ellenőrzése A készülékház ellenőrzése Az áramköri panel (PCB)
ellenőrzése A keyboard és a fedél ellenőrzése A ventillátor
ellenőrzése A levegő szűrő ellenőrzése és tisztítása A tápegység
ellenőrzése A kijelző ellenőrzése A hálózati csatlakozó
épségének az ellenőrzése A készülékház tisztítása Készülék
beállítások, kenés, tisztítás A csőbefogó ellenőrzése A forgó
karok ellenőrzése és kenése A hegesztő karok ellenőrzése A
penge tartó ellenőrzése A penge elektromos érintkezőinek
beállítása Penge hőmérséklet ellenőrzése A pengetartó fedél
beállítása Motor ellenőrzése A szorító fej ellenőrzése A szorító fej
kapcsolók ellenőrzése Shuttle tisztítása Shuttle kapcsoló
beállítása és ellenőrzése Kazetta tartó ellenőrzése Motor
sebesség ellenőrzése A készülékek karbantartásának
gyakorisága: évente (12 havonta) 1 – azaz egy – alkalommal.
Amennyiben javítás szükségessége merül fel, a javítást a
javításról szóló külön megállapodás (megrendelés)
kézhezvételétől számított legfeljebb 72 órán belül meg kell
kezdenie ajánlattevőnek, és amennyiben a karbantartás vagy a
javítás időtartama az egy hetet meghaladja, mind a karbantartás,
mind a javítás idejére a készülék helyett a készülékkel mindenben
egyenértékű (ugyanazon gyártmányú és típusú) cserekészüléket
kell biztosítania Mind a karbantartás, mind a javítás után a
készülék mérési eredményeiről ajánlattevőnek jegyzőkönyvet kell
készítenie és azt a karbantartás / javítás elvégzésével egyidejűleg
meg kell küldenie az érintett vérellátó részére. Amennyiben a
karbantartást / javítást ajánlattevő nem az ajánlatkérő
telephelyén kívánja elvégezni, saját költségére és veszélyére
köteles gondoskodni a készülék elszállításáról, valamint az
ugyanazon telephelyre történő visszaszállításról. Valamennyi - a
karbantartás során szükséges – alkatrészt, fogyóanyagot,
eszközt, stb. ajánlattevőnek kell biztosítania. Ezek ellenértékét az
ajánlati árnak tartalmaznia kell. A javításhoz szükséges
alkatrészeket, fogyóanyagot és eszközt ajánlattevőnek kell
biztosítania. A javítás anyagköltségéről a javítás megkezdése
előtt külön árajánlatot köteles küldeni ajánlatkérő részére,
amelynek mellékletét kell képeznie az aktuális gyártói árlistának.
A listaáraktól ajánlattevő csak és kizárólag negatív irányban
térhet el az ajánlatban (a bírálati részszempontként) megjelölt
%%-os arányban, illetve amennyiben erre a részszempontra
ajánlattevő „0 %%” értéket ajánlott meg, az árajánlatnak a gyártói
listaárakat kell tartalmaznia a javításhoz szükséges anyagok
tekintetében. A szerződésbe vont készülékek listáját és fizikai
elhelyezkedését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a szerződésbe vont
készülékek mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően + 30 %%-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult
eltérni.
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Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.07.24.
Iktatószám: 12558/2013
CPV Kód: 50420000-5
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.07.31.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
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: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport (1113 Budapest, Karolina út 19-21. "A" épület, I.
emelet, 17. irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

Telefon: +36 13724292

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

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

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD sterilen hegesztő készülékek (gyártó: TERUMO BCT Europe 
N.V.) jótállási időn túli karbantartása és eseti javítása. 
32 darab (21 darab SC-201 AH típusú és 11 darab SC-203 AH) TSCD sterilen hegesztő készülék 
(gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.) garancia időn túli rendszeres (12 havonta 1 alkalommal történő) 
karbantartása és eseti javítása az alábbiak szerint: 
A karbantartás műszaki tartalma: 
A készülékeket a gyári előírások szerint kell karbantartani, különös tekintettel a következőkre. 
A készülék külső szemrevételezése 
1. A burkolatok épségének az ellenőrzése 
2. A fedél épségének ellenőrzése 
3. A biztosítékok ellenőrzése 
A készülék belső ellenőrzése 
A készülékház ellenőrzése 
Az áramköri panel (PCB) ellenőrzése 
A keyboard és a fedél ellenőrzése 
A ventillátor ellenőrzése 
A levegő szűrő ellenőrzése és tisztítása 
A tápegység ellenőrzése 
A kijelző ellenőrzése 
A hálózati csatlakozó épségének az ellenőrzése 
A készülékház tisztítása 
Készülék beállítások, kenés, tisztítás 
A csőbefogó ellenőrzése 
A forgó karok ellenőrzése és kenése 
A hegesztő karok ellenőrzése 
A penge tartó ellenőrzése 
A penge elektromos érintkezőinek beállítása 
Penge hőmérséklet ellenőrzése 
A pengetartó fedél beállítása 
Motor ellenőrzése 
A szorító fej ellenőrzése 
A szorító fej kapcsolók ellenőrzése 
Shuttle tisztítása 
Shuttle kapcsoló beállítása és ellenőrzése 
Kazetta tartó ellenőrzése 
Motor sebesség ellenőrzése 
A készülékek karbantartásának gyakorisága: évente (12 havonta) 1 – azaz egy – alkalommal. 
Amennyiben javítás szükségessége merül fel, a javítást a javításról szóló külön megállapodás 
(megrendelés) kézhezvételétől számított legfeljebb 72 órán belül meg kell kezdenie ajánlattevőnek, 
és amennyiben a karbantartás vagy a javítás időtartama az egy hetet meghaladja, mind a 
karbantartás, mind a javítás idejére a készülék helyett a készülékkel mindenben egyenértékű
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(ugyanazon gyártmányú és típusú) cserekészüléket kell biztosítania 
Mind a karbantartás, mind a javítás után a készülék mérési eredményeiről ajánlattevőnek
jegyzőkönyvet kell készítenie és azt a karbantartás / javítás elvégzésével egyidejűleg meg kell
küldenie az érintett vérellátó részére. 
Amennyiben a karbantartást / javítást ajánlattevő nem az ajánlatkérő telephelyén kívánja elvégezni,
saját költségére és veszélyére köteles gondoskodni a készülék elszállításáról, valamint az
ugyanazon telephelyre történő visszaszállításról. 
Valamennyi - a karbantartás során szükséges – alkatrészt, fogyóanyagot, eszközt, stb.
ajánlattevőnek kell biztosítania. Ezek ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 
A javításhoz szükséges alkatrészeket, fogyóanyagot és eszközt ajánlattevőnek kell biztosítania. A
javítás anyagköltségéről a javítás megkezdése előtt külön árajánlatot köteles küldeni ajánlatkérő
részére, amelynek mellékletét kell képeznie az aktuális gyártói árlistának. A listaáraktól ajánlattevő
csak és kizárólag negatív irányban térhet el az ajánlatban (a bírálati részszempontként) megjelölt
%-os arányban, illetve amennyiben erre a részszempontra ajánlattevő „0 %” értéket ajánlott meg, az
árajánlatnak a gyártói listaárakat kell tartalmaznia a javításhoz szükséges anyagok tekintetében. 
A szerződésbe vont készülékek listáját és fizikai elhelyezkedését az ajánlati dokumentáció
tartalmazza. 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a szerződésbe vont készülékek mennyiségét illetően a
tényleges szükségleteknek megfelelően + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50420000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

18/OVSZ/2013. "TSCD sterilen hegesztő készülékek (gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.)
karbantartása és eseti javítása"

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: 9615 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/06/11 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/06/14 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/07/31 (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)
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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

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.1.2) A teljesítés helye

A következő helyett:

OVSz Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) 
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 2.) 
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.) 
Veszprémi Területi Vérellátó (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.) 
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.) 
Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar utca 8.) 
Szombathelyi Területi Vérellátó (9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.) 
Miskolci Területi Vérellátó (3529 Miskolc, Bottyán út 3.) 
Békéscsabai Területi Vérellátó (5600 Békéscsaba, Gyulai utca 20.)
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NUTS-kód : HU101, HU231, HU333, HU213, HU321, HU222, HU311, HU332, HU221

A következő irányadó:

OVSz Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 2.)
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.)
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)
Miskolci Területi Vérellátó (3529 Miskolc, Bottyán út 3.)
Szombathelyi Területi Vérellátó (9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.)
Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar utca 8.)
NUTS-kód: HU101, HU231, HU333, HU311, HU321, HU222, HU221

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A következő helyett:

32 darab (21 darab SC-201 AH típusú és 11 darab SC-203 AH) TSCD sterilen hegesztő
készülék (gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.) garancia időn túli rendszeres (12 havonta 1
alkalommal történő) karbantartása és eseti javítása az alábbiak szerint:
…..
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 23.400.000 Pénznem: HUF

A következő irányadó:

16 darab (5 darab SC-201 AH típusú és 11 darab SC-203 AH) TSCD sterilen hegesztő készülék
(gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.) garancia időn túli rendszeres (12 havonta 1 alkalommal
történő) karbantartása és eseti javítása az alábbiak szerint:
…..
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 11.700.000 Pénznem: HUF

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):

II. fejezet 25.) pont - Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás
III. fejezet – Iratminták - Ártáblázat-kiszállási díjak
V. fejezet - Szerződéstervezet – 1.1., 1.3. és 6.3. pont
VI. fejezet – Műszaki leírás (specifiláció) - 2. A készülékek elhelyezkedése, típusa

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének napjától 
kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az ajánlati felhívás I.1. pontja
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szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 - 15:00 óra között, pénteken 9:00 - 12:00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától 10:00 óráig, valamint a Kbt. 50. §
(3) bekezdése szerint.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2013/07/31 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

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 : 2013/07/18 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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