Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I.
Tisztelt Ajánlattevő!
Alulírott Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1032
Budapest, Vörösvári út 88-96.), ajánlatkérő tájékoztatjuk, hogy a „Gyógyászati
berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer
kataszter felmérése” tárgyában (eljárás száma: 2017/S 095-186874) indított nyílt
közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal
kapcsolatban ajánlattevői kérdés érkezett az ajánlatkérőhöz.
A kérdést és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (választ) az alábbiakban
küldjük meg:
1. kérdés:
A kiírásban több olyan készülék is van, aminek az életkora meghaladja a 20-30 évet,
gyártója megszűnt. Ezen készülékek kapcsán az alkatrész utánpótlását csak használt
berendezések leszerelése során fellelhető forrásból lehetséges egyáltalán biztosítani.
Mindezen tényeket figyelembe véve szakmai meglátásunk az, hogy ezen készülékek kellő
üzembiztonsággal történő működtetése nem megalapozott, nem kellően biztosított, így
rendkívül bizonytalan a szerződés TELJES időtartama alatt.
Ezzel kapcsolatban felmerült pontosítási kérdésünk, mely az ajánlati árat jelentősen
befolyásolja:
A használatból kieső berendezés pótlását milyen módon kívánja tisztelt ajánlatkérő
megoldani (a szerződés megkötésekor erre a berendezésre eső díjat hogyan kívánja
érvényesíteni)?
1. válasz:
Amennyiben az ajánlattevő által leírt körülmény merül fel, vagyis a 20-30 éves berendezés
meghibásodik és alkatrész hiányában javíthatatlan úgy az adott berendezés a
karbantartandó berendezések közül törlésre kerül és a havi szolgáltatási díj csökkentésre
kerül, a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékletét képező módosított közbeszerzési
dokumentumokba beillesztésre került ártáblázatban, ajánlattevő által megadott összeggel.
Az ajánlatkérő a berendezés javíthatatlanságának megállapítására az ajánlattevő hivatalos,
és erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozatát fogadja el azzal, hogy ajánlatkérő jogosult a
szakvéleményt hivatalos klinikai szakmérnök, szakértő orvos technológus bevonásával
ellenőrizni.
Ajánlatkérő vélelmezi, hogy ajánlattevő kérdése a közbeszerzés I. részére vonatkozik, ezért
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat oly módon módosítja, hogy kéri megadni
tételesen is a szolgáltatási díjat az I. rész kapcsán rendelkezésre bocsátott ártáblázatban
felsorolt berendezésekre vonatkozóan.
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatást és a közbeszerzési dokumentumok módosítását
az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Kérjük, a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mailben, vagy fax útján igazolják
vissza, hogy azt teljes terjedelemben (1 oldal) megkapták-e.
Budapest, 2017. június 08.
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