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Szállítási szerződés 29 darab defibrillátor beszerzésére és teljes
körű üzemeltetésére

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/10

Beszerzés tárgya:

29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű
üzemeltetése A készülék rendelkezzen az alábbi
vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel,
alkatrészekkel: •bifázisos hullámforma
•Alfanumerikus LCD kijelző •Automatikus
szinkronizáció •analízis program •Előre
csatlakoztatott elektródák •Programozható energia
protokollok •290 ütés leadására képes teleppel
•Ellenőrző rendszer (elektróda állapot és jelenlét,
telep töltöttség, áramkörök ellenőrzése) •Belső
memória (60 perc) •PC alapú megjelenítő program
•Pacemaker detektálás •Magyar hang- és szöveges
utasítások •8 év alatti gyerekeken is alkalmazható
•Hord táska •Újraélesztő szett Az árubeszerzés
részeként ajánlattevő teljes körű üzemeltetési
szolgáltatást is köteles biztosítani legalább 7 éven
keresztül, mely alatt a következő értendő: készülék
kihelyezése, személyzet életmentésre történő
kiképzése, elektródák szükség szerinti pótlása,
telep szükség szerinti cseréje, teljes körű garancia
vállalása, időszakos felülvizsgálat. A részletes
műszaki diszpozíciót a dokumentáció tartalmazza.

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.01.25.
Iktatószám: 1108/2013
CPV Kód: 33182100-0

Ajánlatkérő:
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2012.12.18.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ



2

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Akácfa utca 15.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1072

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály

Címzett: Schifner Marianna

Telefon: +36 13226438

E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu

Fax: +36 14616524

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL): www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Szállítási szerződés 29 darab defibrillátor beszerzésére és teljes körű üzemeltetésére

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése 
A készülék rendelkezzen az alábbi vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel, alkatrészekkel: 
•bifázisos hullámforma 
•Alfanumerikus LCD kijelző 
•Automatikus szinkronizáció 
•analízis program 
•Előre csatlakoztatott elektródák 
•Programozható energia protokollok 
•290 ütés leadására képes teleppel 
•Ellenőrző rendszer (elektróda állapot és jelenlét, telep töltöttség, áramkörök ellenőrzése) 
•Belső memória (60 perc) 
•PC alapú megjelenítő program 
•Pacemaker detektálás 
•Magyar hang- és szöveges utasítások
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•8 év alatti gyerekeken is alkalmazható 
•Hord táska 
•Újraélesztő szett 
Az árubeszerzés részeként ajánlattevő teljes körű üzemeltetési szolgáltatást is köteles biztosítani
legalább 7 éven keresztül, mely alatt a következő értendő: készülék kihelyezése, személyzet
életmentésre történő kiképzése, elektródák szükség szerinti pótlása, telep szükség szerinti
cseréje, teljes körű garancia vállalása, időszakos felülvizsgálat. 
A részletes műszaki diszpozíciót a dokumentáció tartalmazza.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182100-0
További
tárgyak:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

15/TB-294/12

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17385 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/11/29 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/12/03 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2012/12/18 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: 2013/02/01 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00
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IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

A következő helyett

Dátum: 2013/02/18 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/02/01 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

A következő helyett

Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/02/01 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

A következő helyett

Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó
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Dátum: 2013/02/01 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4) Egyéb információk:

A következő helyett:

5. A felhívás II.3 pontjában meghatározott határidő végéig a nyertes ajánlattevőnek várhatóan
270 fő oktatását kell elvégeznie. Az árubeszerzés tárgyát képező eszközök szállítási
határideje 2012.12.31.

A következő irányadó:

5. A felhívás II.3 pontjában meghatározott határidő végéig a nyertes ajánlattevőnek várhatóan
270 fő oktatását kell elvégeznie. Az árubeszerzés tárgyát képező eszközök szállítási
határideje a szerződéskötéstől számított 30 nap.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A következő helyett:

29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése 
A készülék rendelkezzen az alábbi vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel, 
alkatrészekkel: 
•bifázisos hullámforma 
•Alfanumerikus LCD kijelző 
•Automatikus szinkronizáció 
•analízis program 
•Előre csatlakoztatott elektródák 
•Programozható energia protokollok 
•290 ütés leadására képes teleppel 
•Ellenőrző rendszer (elektróda állapot és jelenlét, telep töltöttség, áramkörök ellenőrzése) 
•Belső memória (60 perc) 
•PC alapú megjelenítő program 
•Pacemaker detektálás 
•Magyar hang- és szöveges utasítások 
•8 év alatti gyerekeken is alkalmazható 
•Hord táska 
•Újraélesztő szett 
Az árubeszerzés részeként ajánlattevő teljes körű üzemeltetési szolgáltatást is köteles 
biztosítani legalább 7 éven keresztül, mely alatt a következő értendő: készülék kihelyezése, 
személyzet életmentésre történő kiképzése, elektródák szükség szerinti pótlása, telep 
szükség szerinti cseréje, teljes körű garancia vállalása, időszakos felülvizsgálat.
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A részletes műszaki diszpozíciót a dokumentáció tartalmazza.

A következő irányadó:

29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése
A készülék rendelkezzen az alábbi vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel,
alkatrészekkel:
Bifázisos hullámforma
360J-os maximális energia kibocsátás
Alfanumerikus LCD kijelző
Automatikus szinkronizáció
Analízis program
Előre csatlakoztatott elektródák
Előre programozott energia protokoll vagy programozható energia protokollok
legalább 200 ütés leadására képes teleppel
Önellenőrző rendszer (elektróda állapot és jelenlét, telep töltöttség, áramkörök ellenőrzése)
Belső memória (legalább 60 perc)
PC alapú megjelenítő program
Pacemaker detektálás
Magyar hang- és szöveges utasítások
Gyerekeken is alkalmazható
Hord táska
Újraélesztő szett
Az árubeszerzés részeként ajánlattevő teljes körű üzemeltetési szolgáltatást is köteles
biztosítani legalább 5 éven keresztül, mely alatt a következő értendő: készülék kihelyezése,
személyzet életmentésre történő kiképzése, elektródák szükség szerinti pótlása, telep
szükség szerinti cseréje, teljes körű garancia vállalása, időszakos felülvizsgálat.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

2. A közbeszerzés tárgyának bemutatása
7. Ajánlat csomagolása 7.2. alpontja
11.2.3 Részszempont 1.
8. számú melléklet
9. számú melléklet

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé 
teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes). A dokumentáció letöltése az eljárásban való 
részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek 
kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő
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vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap
hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre
történő megküldése igazolja.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2013/02/01 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/01/22 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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