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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23711-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kórházi textíliák
2017/S 015-023711

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 248-453796)

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

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet, főigazgató gazdasági helyettese
Telefon:  +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax:  +36 12157240
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kardio.hu

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

II.1.1) Elnevezés:
Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével.

II.1.2) Fő CPV-kód
39518000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek:
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le,
— soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
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— a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.
Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról,
valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer
üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő az egyes részek esetében a megjelölt mennyiségektől -30 %-kal eltérhet.

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

19/01/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 248-453796

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: 30/01/2017
Helyi idő: 9:00
Helyesen:
Dátum: 20/02/2017
Helyi idő: 9:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 30/01/2017
Helyi idő: 9:00
Helyesen:
Dátum: 20/02/2017
Helyi idő: 9:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, annak
ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt
határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni.
Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat
elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
A közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
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