Eljárást megindító felhívás módosítása - Adásvételi szerződés
egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer
Sándor Kórház-Rendelőintézet részére
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2017/232
Árubeszerzés
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ

CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

35123000-2
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

2017.12.21.
18758/2017

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK15700
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 10.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Benedek Zoltán főigazgató
Telefon: +3696596501
E-mail: titkarsag@lumniczerkorhaz.hu
Fax: +3696242224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lumniczerkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
http://www.lumniczerkorhaz.hu/index.php/home/kozbeszerzes-menu.html
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer
Sándor Kórház-Rendelőintézet részére
Hivatkozási szám: K.3-2/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

35123000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet támogatási kérelmet nyújtott be a „Betegbiztonság
növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című,
EFOP-2.2.18-17 azonosító számú felhívásra.
Ajánlatkérő EFOP-2.2.18-17-2017-00066 azonosító számú „Betegbiztonság növelését célzó
komplex infrastrukturális fejlesztések a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben” című
támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült.
Ajánlatkérő egységes betegazonosító (és nyomonkövető) rendszerek bevezetését tervezi a
kapuvári Mozgásszervi Rehabilitációs és Krónikus Belgyógyászati Osztályain, továbbá a dénesfai
Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályán. A betegazonosító (és nyomonkövető) rendszereknek
integrálódniuk kell az intézmény által használt Phoenix-Pro Medikai és Ápolási rendszerhez.
Az intézmény osztályaira felvett fekvőbetegek számára kifejezetten egészségügyi alkalmazásra
kifejlesztett karkötőket/karszalagokat kell alkalmazni, melyek kényelmesen viselhetők,
fertőtleníthető felülettel rendelkeznek és biztonságosan rögzíthetők a páciens csuklójára.
A bevezetésre kerülő betegazonosító (és nyomonkövető) rendszerek részét képezi a rendszerek
működéséhez szükséges munkaállomások, szerverek, számítógépek/smart eszközök,
szünetmentes tápok és valamennyi szükséges licenc biztosítása (azoknak az elemeknek a
kivételével, amelyek a már meglévő HIS rendszer részei).
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16730 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2)
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2017/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 5)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a következő dátumtól
számítva
A következő helyett
Dátum: 2017/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
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A következő helyett
Dátum: 2017/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 4)
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk: 1) pontja és 29) pontja
A következő helyett:
VI.34) 1) pontja: Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nem kötött
önálló eljárási szabályok kialakításával folytatja le a nyílt eljárást a Kbt. 117. § (2) bekezdésének
alkalmazásával. Az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a 73.§ (2) bekezdés rendelkezéseit, valamint a 75. § (2) bekezdés
e) pontját.
- Amennyiben nem hirdetménnyel közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,
ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok
módosítását ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül,
elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul
és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránti
érdeklődésüket ajánlatkérőnél jelezték. A I.3) szerinti weboldalon is közzétételre kerül a
tájékoztatás és a kapcsolódó dokumentumok.
- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül is meghosszabbíthatja,
ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő
lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és
egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket
ajánlatkérőnél jelezték. Továbbá az I.3. szerinti weboldalon is közzétételre kerül a tájékoztatás
és a kapcsolódó dokumentum.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, ajánlati részenként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik. Az ajánlatban be kell nyújtani a kizáró okok és az alkalmasság
igazolására vonatkozó, valamint a felhívásban és a dokumentációban megnevezett valamennyi
szükséges dokumentumot, mely dokumentumokkal kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a
szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában
korábban nem szereplőt von be az eljárásba és a gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást a Kbt. 71. § (6)
bekezdésére figyelemmel.
VI.3.4) 29) pontja:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által
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nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2)
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési
dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az
ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték).
-3.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja,
ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 3 munkanappal) megadni. A
határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte
(közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték). Közbeszerzési dokumentumok
módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi.
A 2 és 3 ponttól eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a
közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb második napra esik. Nem jelentős
a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
Helyesen:
A VI.3.4) 1) pontja:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által
nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2)
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési
dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
6

A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az
ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték).
-3.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja,
ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 3 munkanappal) megadni. A
határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte
(közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték). Közbeszerzési dokumentumok
módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi.
A 2 és 3 ponttól eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a
közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb második napra esik. Nem jelentős
a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
A VI.3.4) 29) pontja elmarad.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
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A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki leírást módosította. A módosított felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentum az eljárást megindító felhívás VI.3.4) 2) pontjában szereplő
elérhetőségről letölthető.
Ajánlatkérő a módosítás szándékáról a módosító hirdetmény feladásával egyidejűleg
tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik ajánlatkérőnél, akik ajánlatkérőnél az eljárás
iránti érdeklődésüket jelezték.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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