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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378843-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
2016/S 209-378843

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 198-356715)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamvasné Homonnai Emese
Telefon:  +52 512700-73057
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-330_ Vállalkozási szerződés lineáris gyorsítók teljeskörű szerviz tevékenységének (javítás, karbantartás)
ellátására, alkatrész-biztosítással együtt.
Hivatkozási szám: DEK-330

II.1.2) Fő CPV-kód
50421000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-330_ Vállalkozási szerződés lineáris gyorsítók teljeskörű szerviz tevékenységének (javítás, karbantartás)
ellátására, alkatrész-biztosítással együtt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

mailto:dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 198-356715

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok.
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bek.-re az AT ajánlatában köteles az egységes eu-i közbesz-i dok-ba
foglalt nyil-át benyújtani. AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alk-i követelményekre von. igazolások
benyújtására felhívott ATnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évből a közbesz. tárgya szerinti
szolgáltatásainak ismertetését,az ismertetett szolg-okra von. referenciaigazolásokat,ill. nyilatkozatokat a
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)–(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szolg. tárgya, az ellenszolg. nettó összege és nyilatkozni kell arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek
megfelelően történt-e).
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok.
Helyesen:
Ha a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy
nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatás nettó összegéből részesült.
Ajánlatkérő, a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a
teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok.
Helyesen:
M.2. Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bek.-re az AT ajánlatában köteles az egységes eu-i közbesz-i dok-ba
foglalt nyil-át benyújtani. AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-ei alapján az alk-i követelményekre von. igazolások
benyújtására felhívott ATnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azokat a
szakembereket-szakemberek megnevezésével, végzettségük és képzettségük ismertetésével-akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. Az okleveles klinikai sugárfizikus v. villamosmérnök végzettséget igazoló dok. egyszerű
másolatban történő benyújtásával igazolandó,csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
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A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek.-
ei és a Kbt. 67. § (3) bek. alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az alk-i követelményeknek
közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző
három évben összesen legalább nettó 150 000 000 HUF értékben orvostechnikai eszköz(ök) javítására és/vagy
karbantartására és/vagy szervizelésére vonatkozó referenciával, mely származhat egy vagy több szerződésből
is;
M.2.) ha nem rendelkezik legalább 1 fő okleveles klinikai sugárfizikus vagy 1 fő villamosmérnöki diplomával
rendelkező szakemberrel.
A fenti M1, M2 feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 17/11/2016
Helyi idő: 11:30
Helyesen:
Dátum: 02/12/2016
Helyi idő: 11:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 17/11/2016
Helyi idő: 11:30
Helyesen:
Dátum: 02/12/2016
Helyi idő: 11:30

VII.2) További információk:
A III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja a karakterkorlát miatt került részletekben feltüntetésre.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírást és a Szerződéstervezet 1. sz.
mellékletét módosítja.
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás nélkül teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott címen.


