
 

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II. 

 

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 kérdések érkezettek az ajánlatkérőhöz.  

 

A kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (választ) az alábbiakban 

küldjük meg:  

 

1.)    Kérdés: 

Az ajánlati felhívás II.2.1) Orvosi gép-műszerek karbantartása, szervizelése résznél a II.2.4) 

pont szerint Ajánlatkérő teljes körű szervizellátást kér a berendezések vonatkozásában, míg 

a II. részre vonatkozó Vállalkozási szerződés 5.17. pontja szerint a 100.000,- Ft feletti 

javítandó alkatrészek esetén egyedi árajánlat adása szükséges. Kérjük, az ellentmondást 

feloldani szíveskedjenek.   

 

1.) Válasz: 

Ajánlatkérő az I. rész esetében (röntgen gépek karbantartása, szervizelése – II.2.4 felsorolt 

készüléklista esetében) a felmerülő javítások, karbantartások kapcsán teljes körű 

szervizelési, javítási ajánlatot vár el Ajánlattevőktől, azaz a javításhoz szükséges minden 

anyag, segédanyag, kiszállás, munkadíj árát szükséges szerepeltetni. 

 

Ajánlatkérő a II. rész (orvosi gép-műszerek karbantartása, szervizelése) esetében 

átalánydíjas karbantartást vár el a listában szereplő készülékek esetében úgy, hogy a 

szerződéses átalánydíj tartalmazza a hibaelhárítások, karbantartások során elvégzett 

munkák anyag- és alkatrészköltségét nettó 100.000.- Ft egyedi értékhatárig. Ezt meghaladó 

értékű javítás vagy alkatrész igény esetén, vállalkozó részletes árajánlatot küld megrendelő 

részére. Az ajánlatban köteles feltünteti a javításhoz szükséges alkatrészek darabonkénti 

árát. A részletes javítási ajánlat alapján, megrendelő dönt a javítás megrendeléséről. A 

javításhoz szükséges alkatrészek saját költségére történő beszerzéséről megrendelő is 

gondoskodhat – döntése szerint - saját hatáskörben. 

  

A közbeszerzési dokumentumokban tehát nincs ellentmondás mivel az I. és II. részben 

eltérő tulajdonságú készülékekről van szó, azért is van külön választva a két rész egymástól, 

továbbá az I. és II. rész tekintetében külön szerződésben szabályozza Ajánlatkérő a 

szolgáltatás részletes feltételeit. 

  

2.)    Kérdés: 

A II. részre vonatkozó Vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) tartalmaz 

nem orvostechnikai berendezéseket is (pld. klímaberendezés, számítástechnikai eszközök). 

Kérjük egyértelműsíteni az Ajánlattevők számára, hogy ezen - nem orvostechnikai – 

eszközökre is vonatkozik az ajánlattétel? 



  

2.) Válasz: 

Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok nem tartalmaznak 

klímaberendezést, számítástechnikai eszközöket, ezért ajánlatkérő nem tudja értelmezni a 

kérdést. 

  

3.)    Kérdés:  

A pontos ajánlattétel érdekében kérjük a megajánlandó berendezések típusát, gyári számát, 

valamint beszerzési értékét megadni szíveskedjenek.  

  

3.) Válasz: 

A karbantartandó berendezések típusának, gyári számának, beszerzési értékének 

felmérése, jelen közbeszerzési eljárás III. részét képező feladat (ajánlati felhívás III. rész 

II.2.4. pont). 

 

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 (2 oldal) megkapták-e.  

 

Budapest, 2017. június 15. 

  

   Tisztelettel: 

 
 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 

Farkas Anna Mária ügyvezető 

                       

                                


