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Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK06876
Postai cím: Győri u. út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béresné Bakondi Ágnes
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
II. szakasz: Tárgy
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II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Kórházi textíliák beszerzése UHF rendszerrel ellátva
adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39518000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kórházi textíliák beszerzése UHF rendszerrel ellátva adásvételi szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag
hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt
szolgáló fejlesztések megvalósítására - Kórházi textíliák beszerzése UHF rendszerrel ellátva
adásvételi szerződés keretében
Lepedő fehér UHF chippel történő jelöléssel: méret (cm) 150*250 összetétel kevertszálas
50%PA+50%PE súly 140-160 g/m² mosási hőfok 95 ⁰ C 4200 darab
Paplanhuzat bujtatós nagy fehér UHF chippel történő jelöléssel: méret (cm)140*200 összetétel
kevertszálas 50%PA+50%PE súly 140-160 g/m² mosási hőfok 95 ⁰ C 3500 darab
Párnahuzat bujtatós fehér UHF chippel történtő jelöléssel: méret (cm)70*90 összetétel kevertszálas
50%PA+50%PE súly 140-160 g/m² mosási hőfok 95 ⁰ C 3500 darab
UHF chippel történő jelölés: 1500 db lepedő, 500 db paplanhuzat, 500 db párnahuzat 2500
1 UHF chip rendszer illesztése: 2 db kézi olvasó és rendszerbe illesztésük, 4 db fix olvasó rendszer,
telepítéssel és rendszerbe illesztéssel, a rendszer működéséhez szükséges hálózati csatolók, az
adatokat feldolgozó textil menedzselő szoftver telepítési, jogdíj és oktatási költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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vagy Kezdés: 2017/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/03 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15357 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3849-1/2017 Rész száma: Elnevezés: Kórházi textíliák beszerzése UHF rendszerrel
ellátva adásvételi szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49540680
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Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39518000-6

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lepedő fehér UHF chippel történő jelöléssel: méret (cm) 150*250 összetétel kevertszálas
50%PA+50%PE súly 140-160 g/m² mosási hőfok 95 ⁰ C
4200 darab + 1000 darab= összesen 5200 darab
Paplanhuzat bujtatós nagy fehér UHF chippel történő jelöléssel: méret (cm)140*200 összetétel
kevertszálas 50%PA+50%PE súly 140-160 g/m² mosási hőfok 95 ⁰ C 3500 darab + 410 darab= összesen
3910 darab
Párnahuzat bujtatós fehér UHF chippel történtő jelöléssel: méret (cm)70*90 összetétel kevertszálas
50%PA+50%PE súly 140-160 g/m² mosási hőfok 95 ⁰ C
3500 darab + 410 darab= összesen 3910 darab
UHF chippel történő jelölés: 1500 db lepedő, 500 db paplanhuzat, 500 db párnahuzat 2500
1 UHF chip rendszer illesztése: 2 db kézi olvasó és rendszerbe illesztésük, 4 db fix olvasó rendszer,
telepítéssel és rendszerbe illesztéssel, a rendszer működéséhez szükséges hálózati csatolók, az
adatokat feldolgozó textil menedzselő szoftver telepítési, jogdíj és oktatási költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54472350
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A közbeszerzés mennyisége módosult, valamint a szerződés időbeli hatálya.
Eredeti mennyiség:
Lepedő fehér UHF chippel történő jelöléssel: 4200 darab
Paplanhuzat bujtatós nagy fehér UHF chippel történő jelöléssel: 3500 darab
Párnahuzat bujtatós fehér UHF chippel történtő jelöléssel: 3500 darab
Módosítással érintett (plusz) mennyiség:
Lepedő fehér UHF chippel történő jelöléssel: + 1000 darab
Paplanhuzat bujtatós nagy fehér UHF chippel történő jelöléssel: + 410 darab
Párnahuzat bujtatós fehér UHF chippel történtő jelöléssel: + 410 darab
Időbeli hatály: +90 nappal módosult (a módosításra tekintettel)
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Időközben a Vevőnél a Krónikus Belgyógyászati Osztály - új,
emelt szintű részlegének 2018. január 1. napjától történő megnyitásáról született döntés,
valamint a 2018. évben megvalósuló fejlesztés eredményeként megnyíló egynapos sebészeti
betegellátó osztály működéséhez szükséges tárgyi eszközök biztosításáról született döntés. A
Vevőnek a betegellátás zavartalan működéséhez szükséges eszközök biztosításán túlmenően
textíliák beszerzése is indokolttá vált.
Fentiek okán a Kbt. 141. § (2) b) pontjára figyelemmel Szerződő Felek az Alapszerződésben
rögzített adásvétel tárgyát képező chippel ellátott textíliák mennyiségét - a textíliák
egységárának módosítása nélkül - további mennyiséggel kénytelenek kiegészíteni.
A 2017. december 29. napján történt szerződésmódosításra tekintettel, a pótlólag megrendelt
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textíliák esetében a textíliák leszállításának teljesítés határideje a szerződés módosítás
aláírásától számított 90 nap. A Vevő előteljesítést elfogad.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49540680 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54472350 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/15 (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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