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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237695-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
2017/S 118-237695
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Szolgáltatásmegrendelés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 095-186874)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit kft.
AK17836
Vörösvári út 88–96.
Budapest
1032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Mária Anna, ügyvezető
Telefon: +36 13886924
E-mail: titkarsag@obudairendelok.hu
Fax: +36 13886542
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.obudairendelok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.obudairendelok.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter
felmérése 3 részben.

II.1.2)

Fő CPV-kód
50421000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Röntgen berendezések teljes körű karbantartási, szervizelési tevékenysége, továbbá orvosi gépek, készülékek,
egyéb orvosi eszközök, és mindezek tartozékainak folyamatos és teljes körű szervizellátása, rendszeres
karbantartása, műszer kataszter felmérése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2017
S118
http://ted.europa.eu/TED
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20/06/2017
VI.6)

Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 095-186874

VII. szakasz: Változások
VII.1)
A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 22/06/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 07/07/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 22/06/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 07/07/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
17. Az ajánlatot 1 eredeti, papír alapú pld.-ban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni kell 3 db – a
teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-t tartalmazó – CD vagy DVD mellékletet is a Kbt. 68. § (2)-re
tekintettel. Az ajánlatot a KD-ben meghatározottak szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva
kell benyújtani: „Ajánlat a …. rész tekintetében – Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és
karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése, Határidő (22.6.2017., 10:00 óra) előtt nem bontható
fel!”. A borítékon a közbeszerzési elj. megfelelő, ajánlattétellel érintett részét kell feltüntetni.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Helyesen:
17. Az ajánlatot 1 eredeti, papír alapú pld.-ban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni kell 3 db – a
teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-t tartalmazó – CD vagy DVD mellékletet is a Kbt. 68. § (2)-re
tekintettel. Az ajánlatot a KD-ben meghatározottak szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva
kell benyújtani: „Ajánlat a …. rész tekintetében – Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és
karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése, Határidő (7.7.2017., 10:00 óra) előtt nem bontható
fel.”. A borítékon a közbeszerzési elj. megfelelő, ajánlattétellel érintett részét kell feltüntetni.

VII.2)

További információk:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével
egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték.
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok módosul azon
részekben, ahol az ajánlattételi határidő feltüntetésre került.
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A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
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