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beszerzése
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Árubeszerzés

Határidős adásvételi szerződés keretében különféle orvostechnikai eszközök szállítása és üzembe 
helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a 
salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben. A részletes 
feladatleírást és feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és 
szerződés tervezet tartalmazza.

2018-24401
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

VII.2) További információk

Határidős adásvételi szerződés keretében Bronhoscópos eszköz szállítása és üzembe helyezése 
kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni 
Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben. Ezen belül beszerzésre kerül 1 
db EBUS (azaz Endobronchial Ultrasound, magyarul Ultrahangvezérelt broncho-endoszkópiás) 
rendszer. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, 
termék ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes 
ajánlattevőnek kell biztosítania. Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök 
leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (
kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére. További részletes 
feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Helyesen:

Határidős adásvételi szerződés keretében Bronhoscópos eszköz szállítása és üzembe helyezése 
kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni 
Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben. Ezen belül beszerzésre kerül 1 
db EBUS rendszer. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo 
készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a 
nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai 
eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű 
elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére. További 
részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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