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Határidős adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok,
műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések (mobília)
beszerzésére

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Beszerzés tárgya:

A szerződés meghatározása: egyösszegű, a
befejezési határidőre prognosztizált átalányáras
szállítási szerződés, kapcsolódó szolgáltatásokkal.
Tárgya: Határidős adásvételi szerződés a
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú
projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok,
műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések
(mobília) beszerzésére.

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.06.03.
Iktatószám: 7808/2015
CPV Kód: 33192000-2;33192300-5;33192340-7
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.06.01.

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: Szent Lázár Megyei Kórház

Postai cím: Füleki út 54-56

Város/Község: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett: Kovács Krisztina

Telefon: 32-522-010

E-mail: sztlazar@globonet.hu

Fax: +36-32522025

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

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

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

Határidős adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló, medikai bútorok, műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések (mobília)
beszerzésére.

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

A szerződés meghatározása: egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras
szállítási szerződés, kapcsolódó szolgáltatásokkal.
Tárgya: Határidős adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú projekt
keretében megvalósuló, medikai bútorok, műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések
(mobília) beszerzésére.

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

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192000-2
További tárgyak: 33192300-5

33192340-7

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

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

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: 6762/2015 / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/05/05 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/05/06 (év/hó/nap )
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A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/06/01 (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)

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.2.1) Teljes mennyiség vagy érték

A következő helyett:

Megnevezés Mennyiség 
Alsó 1 medencés + csepptálcás rm. Mosogató + szekrény 1
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Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 3 
Alsó beépített hűtőtároló szekrény, ajtóval 1 
Alsó szekrény 4 fiókos 6 
Alsó szekrény, ajtós, 1 polccal 3 
Étkezőasztal 1 
Fali fogas 3 
Fedlap, akril kompzit munkafelülettel 3 
Fedlap, akril kompzit munkafelülettel 1 
Fedlap, akril kompzit munkafelülettel 3 
Felső szekrény 1 polcos, zárt 3 
Felső szekrény 1 polcos, zárt 4 
Felső szekrény 1 polcos, zárt 4 
Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 3 
Öltözőszekrény (fekete/fehér) 22 
Fotel 3 
Görgős konténer 4 fiókos 2 
Hűtőszekrény pult alatti 1 
Íróasztal 1 
Irodai gázrugós szék, műbőr (medikai) 5 
Kisasztal 1 
Nővérpult (BK-03 tervlap szerinti műszaki tartalommal, 
M besorolási osztálynak megfelelő gyártástechnológiával) 1 
Öltözőpad 2 
Rm. 3 medencés mosogató nyílóajtóval 1 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással 2 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással 4 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással 2 
Rm. nyílóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással 2 
Rm. nyílóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással 2 
Rm. nyílóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással 3 
Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 19 
Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 10 
Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 2 
Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 1 
Röntgen munkaasztal 1 
Rozsdamentes csomagoló asztal központi sterilizálóba az alábbiak szerint 
Rozsdamentes csomagoló asztal központi sterilizálóba 2 
Rozsdamentes csomagoló asztal, elktromos magasság állítással, központi sterilizálóba 1 
Rozsdamentes előkészítő asztal hátsó felhajtással, alsó sima polccal 5 
Támlás szék, műbőr 3 
Várótermi pad 4 üléses 1 
Steril nővérdolgozó tároló bútorzat (összesen 4: 1 db A, 1db B, 1db C, 1 db D típusú 
összeállítás BK-01, BK02 tervlap szerint, M besorolási osztálynak megfelelő 
gyártástechnológiával) 4 
Alsó 1 medencés + csepptálcás rm. Mosogató + szekrény 1 
Alsó beépített hűtőtároló szekrény, ajtóval 1 



5

Alsó szekrény 4 fiókos 1 
Alsó szekrény, ajtós, 1 polccal 1 
Fali fogas 2 
Fedlap, vízvetővel 1 
Felső szekrény 1 polcos, zárt 1 
Felső szekrény 1 polcos, zárt 2 
Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 1 
Görgős konténer 4 fiókos 4 
Íróasztal 4 
Irodai gázrugós szék, műbőr (medikai) 4 
Irodai szekrénysor_1_ (BK -04 tervlap szerinti műszaki tartalommal, 
I besorolási osztálynak megfelelő gyártástechnológiával) 1 
Irodai szekrénysor_2_ (BK-05 tervlap szerinti műszaki tartalommal, 
I besorolási osztálynak megfelelő gyártástechnológiával) 1 
kanapé 1 
Tárgyaló asztal 1 
Tárgyalószék 6 
Aneszteziológiai kocsi 6 
Sonnenburg asztal, olajpumpás, lábpedálos, az alábbiak szerint 
Sonnenburg asztal, olajpumpás, lábpedálos 5 
Sonnenburg asztal, olajpumpás, lábpedálos nagyméretű 1 
Rm. műszerkocsi 6 
Szennyes műszergyűjtő/ledobó, rozsdamentes tállal 6 
Operatöri szék, állítható magasságú, fékezhető, olajpumpás 6 
Operatöri szék, állítható magasságú, fékezhető, olajpumpás, karfával 6 
Sterildoboznyitó állvány kétpolcos 6

A következő irányadó:

Besorolási osztály Megnevezés Mennyiség 
M Alsó 1 medencés + csepptálcás rm. Mosogató + szekrény 1 
M Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 3 
M Alsó beépített hűtőtároló szekrény, ajtóval 1 
M Alsó szekrény 4 fiókos 6 
M Alsó szekrény, ajtós, 1 polccal 3 
M Étkezőasztal 1 
M Fali fogas 3 
M Fedlap, akril kompzit munkafelülettel 3 
M Fedlap, akril kompzit munkafelülettel 1 
M Fedlap, akril kompzit munkafelülettel 3 
M Felső szekrény 1 polcos, zárt 3 
M Felső szekrény 1 polcos, zárt 4 
M Felső szekrény 1 polcos, zárt 4 
M Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 3 
B1 Öltözőszekrény (fekete/fehér) 22 
Ü1 Fotel 3 
B2 Görgős konténer 4 fiókos 2
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Y1 Hűtőszekrény pult alatti 1 
A1 Íróasztal 1 
Ü2 Irodai gázrugós szék, műbőr (medikai) 5 
A2 Kisasztal 1 
E1 Nővérpult (BK-03 tervlap szerinti műszaki tartalommal, 
M besorolási osztálynak megfelelő gyártástechnológiával) 1 
Ü3 Öltözőpad 2 
X1 Rm. 3 medencés mosogató nyílóajtóval 1 
X2 Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással 2 
X2 Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással 4 
X2 Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással 2 
X2 Rm. nyílóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással 2 
X2 Rm. nyílóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással 2 
X2 Rm. nyílóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással 3 
X3 Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 19 
X3 Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 10 
X3 Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 2 
X3 Rm. Tároló állvány 4 db sima polccal 1 
A3 Röntgen munkaasztal 1 
Rozsdamentes csomagoló asztal központi sterilizálóba az alábbiak szerint 
X4.1 Rozsdamentes csomagoló asztal központi sterilizálóba 2 
X4.2 Rozsdamentes csomagoló asztal, elktromos magasság állítással, központi sterilizálóba 
1 
X2 Rozsdamentes előkészítő asztal hátsó felhajtással, alsó sima polccal 5 
Ü4 Támlás szék, műbőr 3 
Ü5 Várótermi pad 4 üléses 1 
E2 Steril nővérdolgozó tároló bútorzat (összesen 4: 1 db A, 1db B, 1db C, 1 db D típusú 
összeállítás BK-01, BK02 tervlap szerint, M besorolási osztálynak megfelelő 
gyártástechnológiával) 4 
I Alsó 1 medencés + csepptálcás rm. Mosogató + szekrény 1 
I Alsó beépített hűtőtároló szekrény, ajtóval 1 
I Alsó szekrény 4 fiókos 1 
I Alsó szekrény, ajtós, 1 polccal 1 
I Fali fogas 2 
I Fedlap, vízvetővel 1 
I Felső szekrény 1 polcos, zárt 1 
I Felső szekrény 1 polcos, zárt 2 
I Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 1 
B3 Görgős konténer 4 fiókos 4 
A3 Íróasztal 4 
Ü3 Irodai gázrugós szék, műbőr (medikai) 4 
E3 Irodai szekrénysor_1_ (BK -04 tervlap szerinti műszaki tartalommal, 
I besorolási osztálynak megfelelő gyártástechnológiával) 1 
E4 Irodai szekrénysor_2_ (BK-05 tervlap szerinti műszaki tartalommal, 
I besorolási osztálynak megfelelő gyártástechnológiával) 1 
Ü6 kanapé 1 
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A4 Tárgyaló asztal 1 
Ü6 Tárgyalószék 6 
OT1 Aneszteziológiai kocsi 6 
Sonnenburg asztal, olajpumpás, lábpedálos, az alábbiak szerint 
OT2.1 Sonnenburg asztal, olajpumpás, lábpedálos 5 
OT2.2 Sonnenburg asztal, olajpumpás, lábpedálos nagyméretű 1 
OT3 Rm. műszerkocsi 4 
OT3.1 Rm. Műszerkocsi M.R. 1 
OT4 Szennyes műszergyűjtő/ledobó, rozsdamentes tállal 6 
OT5 Operatöri szék, állítható magasságú, fékezhető, olajpumpás 6 
OT6 Operatöri szék, állítható magasságú, fékezhető, olajpumpás, karfával 6 
OT7 Sterildoboznyitó állvány kétpolcos 6 
OT8 Mobil betegemelő 1 
OT9 Infúziós állvány mobil M.R 1 
OT10 Betegszállító kocsi tartozékokkal M.R 1

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4.22

A következő helyett:

Az ajánlatkérő nem fogad el egyedi gyártású terméket az alábbi besorolású Y1, OT (1…7), X4.1
és X4.2, X3 termékek esetében.

A következő irányadó:

Az ajánlatkérő nem fogad el egyedi gyártású terméket az alábbi besorolású Y1, OT (1…10),
X4.1 és X4.2, X3 termékek esetében.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.3.1

A következő helyett:

e) Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése a Eladónak felróhatóan
meghiúsul, köteles az érintett rész szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5
%-át kitevő szerződéses meghiúsulási kötbér megfizetésére.

A következő irányadó:

e) Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése a Eladónak felróhatóan
meghiúsul, köteles az érintett rész szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
25 %-át kitevő szerződéses meghiúsulási kötbér megfizetésére.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
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A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.3

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
MSZ1: Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben,
legalább 1 db, egy vagy több szerződés keretében teljesített minimum 15.000.000 HUF
összértékű medikai bútorok, műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések (mobília)
szállítására vonatkozó referenciával.
Az előírt összértékű referencia több referenciából is teljesíthető, azonban a referenciáknak
magában kell foglalnia az alábbi medikai bútorok, műtőtermi bútor és rozsdamentes
berendezések (mobília) szállítását:
- 1 db rozsdamentes csomagoló asztal (központi sterilizálóban használatos), 10 db
öltözőszekrény (egészségügyi intézményekben használatos fekete-fehér rendszerű), 3 db
műszerkocsi, 3 db aneszteziológiai kocsi, 3 db sonneburg asztal, 6 db operatőri szék, 2db
szennyes műszergyűjtő/ledobó, 4 db sterildoboznyitó állvány) szállítására.

A következő irányadó:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
MSZ1: Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben,
legalább 1
db, egy vagy több szerződés keretében teljesített minimum 15.000.000 HUF összértékű
medikai
bútorok, műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések (mobília) szállítására vonatkozó
referenciával.
Az előírt összértékű referencia több referenciából is teljesíthető.
Rendelkezzen továbbá az alábbi medikai bútorok, műtőtermi bútor és rozsdamentes
berendezések (mobília) szállítási referenciájával:
- 1 db rozsdamentes csomagoló asztal (központi sterilizálóban használatos), 10 db
öltözőszekrény
(egészségügyi intézményekben használatos fekete-fehér rendszerű), 3 db műszerkocsi, 3 db
aneszteziológiai kocsi, 3 db sonneburg asztal, 6 db operatőri szék, 2db szennyes
műszergyűjtő/ledobó, 4 db sterildoboznyitó állvány) szállítására.

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):

V. TÉTELES ÁRAJÁNLAT ÉS MŰSZAKI AJÁNLAT 
VI. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK 3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság igazolása)
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VI. EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK ÉS DOKUMENTUMOK (8) Teljesítési biztosíték, kötbér)

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

A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4)
bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni. A dokumentáció ára, amely 50000 Ft + áfa,
befizethető a szerződés megkötéséig az ajánlatkérő megbízottja, az Első Magyar Önkormányzati és
Vagyon és Adósságkezelő Kft. K&H Bank vezetett 10403181-00019460-00000002 számú
bankszámlájára. Az átutalás jogcímeként fel kell tüntetni, hogy „Határidős adásvételi szerződés a
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok,
műtőtermi bútor és rozsdamentes berendezések (mobília) beszerzésére.” dokumentáció vételára.

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

Dátum: 2015/06/15 (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

IV.3.3.
IV.3.4.
IV.3.8.

A következő helyett

Dátum: 2015/06/01 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/06/15 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/29 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

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

Hivatalos név: Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.

Postai cím: Balassi Bálint utca 9-11. 4/3.

Város/Község: Budapest
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Postai irányítószám: 1055

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Móricz Zsolt ügyvezető

Telefon: +36 13028011

E-mail: kozbeszerzes@emort.hu

Fax: +36 12690268

Internetcím (URL): www.emort.hu
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