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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146885-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Hévíz: Azonosító karszalag
20181S 066-146885

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 20181S 048-104869)

I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
AK15429
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Hévíz
8380
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zakariás Zsófia
Telefon: +36 83501701
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu
Fax: +36 83540144
NUTS-kód: HU223
lnternetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.spaheviz. hu

II. szakasz: Tárgy
11.1) A beszerzés mennyisége

11.1.1) Elnevezés:
Betegleolvasó (mobil), betegérzékelő karszalag és betegazonosító rendszer szállítása, illesztése és bevezetése
a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére

11.1.2) Fő CPV-kód
22455100

11.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

11.1.4) Rövid meghatározás:
Betegleolvasó (mobil), betegérzékelő karszalag és betegazonosító rendszer szállítása, illesztése és bevezetése
a Hévízgyógyíürdő és Szent András Reumakórház részére
1 db rendszer
Betegleolvasó (mobil) 50 db
Betegérzékelő karszalag 14 000 db
Betegazonosító rendszer szállítása, illesztése és bevezetése 1 db
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
Vl.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

03/04/2018

Vl.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 048-104869

VII. szakasz: Változások
Vll.1) A módosítandó vagy megadandó információ

Vll.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: 111.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
30 napos fizetési határidő, átutalás, a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint. Alkalmazandó a
Kbt.135.~.(1) és (5)-(6) bekezdése.
Vevő előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatok érvényesek.
I. részszámla: 10 %-a
II. részszámla: 30 %-a
Ill. részszámla: 40 %-a
IV. végszámla: 20 %-a
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke, mértéke 1 % /nap.
Hibás teljesítés: Vevő az Eladó szerződés szerinti teljesítéséig késedelmi kötbért alkalmaz. Maximuma: 20
naptári nap késedelem.
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított termékek nettó értékének 20 %-a.
Helyesen:
30 napos fizetési határidő, átutalás, a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint. Alkalmazandó a
Kbt.135.~.(1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a 272/2014. (Xl.5.) Korm.rend.
Finanszírozás: utófinanszírozás, 100,000000 % támogatásból
Vevő előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatok érvényesek.
I. részszámla: 10 %-a
II. részszámla: 30 %-a
Ill. részszámla: 40 %-a
IV. végszámla: 20 %-a
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke, mértéke 1 % /nap.
Hibás teljesítés: Vevő az Eladó szerződés szerinti teljesítéséig késedelmi kötbért alkalmaz. Maximuma: 20
naptári nap késedelem.
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított termékek nettó értékének 20 %-a.
Szakasz száma: 111.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is
A következő helyett:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában Olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. ~ (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. ~‚ 6-7. ~ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. ~ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek ki kell tölteni a formanyomtatványt!
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők) az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. ~ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót (Kbt. 67. ~ (4) bekezdése szerint). Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentummal igazolja, hogy nem tartozik Kbt. 62. ~ (1) és (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 13. ~ szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Kbt. 64. ~ (1) bek alapján, a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. ~
(4) bekezdése szerinti - vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. ~ (5) bekezdése szerinti - véglegessé
vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Kbt. 64. ~ (2) szerint, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. S (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. S (5) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata kimondja az adott kizáró Ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,
az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő a Kbt. 69. S (4) bekezdése szerinti felhívásra köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8.5, 10.5, 14.5 és 16. S-ai szerinti igazolásokat.
Helyesen:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. S (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. 5, 6-7. S szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. S (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek ki kell tölteni a formanyomtatványt!
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők) az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. S (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót (Kbt. 67. S (4) bekezdése szerint). Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentummal igazolja, hogy nem tartozik Kbt. 62. S (1) és (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
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Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 13. ~ szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Nyilatkozni kell a változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan. A
nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni!
Kbt. 64. ~ (1) bek alapján, a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró Ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. ~
(4) bekezdése szerinti — vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. ~ (5) bekezdése szerinti — véglegessé
vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró Ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Kbt. 64. ~ (2) szerint, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. ~ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. ~ (5) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,
az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő a Kbt. 69. ~ (4) bekezdése szerinti felhívásra köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8.~, 10.~, 14.~ és 16. ~-ai szerinti igazolásokat.

Vll.2) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak: a finanszírozás mértéke és módja kiegészítésre kerül,
továbbá a 2.1 pontban szereplő faxszám javításra kerül.
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