6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Igazgatási és Beruházási Osztály
Címzett: Dr. Miklósa Mónika, beruházási ügyintéző
Telefon: 74/505-669
E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Medirex Zrt.
Postai cím: Erzsébet királyné útja 98/b.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Medirex Zrt.
Címzett: Makai Adrienn
Telefon: 06-1-4444-400
E-mail: info@medirex.hu
Fax: 06-1-4444-401
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet

Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Sürgősségi Osztály kialakításához szükséges különféle műszerek, berendezések,
orvostechnikai és egyéb eszközök beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
xEzek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
NUTS-kód HU233
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/06/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szállítási szerződés az ajánlatkérő európai uniós forrásból megvalósuló
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése”
tárgyú projektje során a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és az
ajánlatkérői dokumentációban rögzített feltételek szerint a sürgősségi betegellátó
centrum (SO1) kialakításához szükséges különféle műszerek, berendezések,
orvostechnikai és egyéb eszközök beszerzésére. Ajánlatkérő teljesítéssel
kapcsolatos részletes elvárásait az ajánlattételi dokumentáció részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
1. ajánlati rész:
1. EKG készülék 6 csatornás, 12 elvezetéses, mobil (kocsin!)
2. 04_0407_Központi monitor
3. 04_0449_Transzport betegőrző monitor, fali konzollal
4. 05_0520_Defibrillátor
5. 05_0520_Defibrillátor (gyengébb tudásszintű)
6. 28_2815_Infúziós pumpa volumetrikus
7. 28_2817_Infúziós pumpa fecskendős
nettó becsült érték: 14.872.000 Ft
2. ajánlati rész:
1. 29_2921_Altatógép (nagysebészeti)
2. 30_3021_Transzport lélegeztető
nettó becsült érték: 12.080.000 Ft
4. ajánlati rész:

1. 55_5506_Mobil kórtermi Rtg
nettó becsült érték: 10.000.000 Ft.
5. ajánlati rész:
1. 66_6601_Mennyezeti műtőlámpa
2. 88_8835_Statív (gáz+elektromos)
3. 88_8835_Ágysáv
nettó becsült érték: 7.760.000 Ft
6. ajánlati rész:
1. 97_9717_Endoszkóp mosó automata
2. 27_2701_Elektrokauter + kábel + elektróda végek
3. 38_3801_Váladékszívó, mobil
4. 39_3905_Reanimációs kocsi (defi nélkül, de felszerelve)
5. 65_6535_Mobil traumatológiai asztal/kocsi képerősítővel teljes hosszában
átnézhető, röntgenezhető
6. 70_7004_Sürgősségi tolókocsi fekvő betegek részére betegvizsgálatra ellátásra
is alkalmas
7. 73_7321_Vércentrifuga
8. 94_9451_Ágytálmosó gép
9. 01_0116_Laringoszkóp készlet, lapocsorozattal
10. 07_0733_Mini doppler
11. 38_3801_Mobil motoros mellkas szívó
12. 41_4101_Kórtermi ágy 2 részes (tartozék: ágyrács az ágyak feléhez,
infúziótartó, kapaszkodó, perfuzor rögzítési lehetőség, levehető ágyvég minden
ágyra)
13. 41_4181_Vákuum matrac
14. 55_5567_Röntgenfilmnéző, 2 mezős
15. 65_6564_Nőgyógyászati vizsgáló asztal
16. 70_7004_Egyszerűbb beteg tolókocsi, transzport célokra
17. 70_7007_Beteglemosó kocsi (fürdető szék!)
18. 70_7007_Mobil betegemelő készülék
19. 70_7011_Kötöző kocsi
20. 82_8251_személymérleg, magasságmérővel, digitális
21. 87_8791_Vérmelegítő
22. 98_9891_Sonnenburgasztal
23. Túlnyomásos pumpa
24. 08_0811_Lázmérő
25. 52_5202_látásélesség vizsgálatához tábla
26. 52_5214_Schiotz tonométer
27. 52_5261_Szemtükör
28. 52_5261_Hármas tükör
29. 66_6671_gégészeti vizsgálólámpa
30. 67_6760_Műszeráztató kád ( 3 literes)
31. 67_6760_Műszeráztató kád ( 5literes)
32. 70_7004_Ülő kocsi
33. 81_8119_Vércukormérő
34. 87_8706_Hűtőszekrény
35. 98_9891_Műszerkocsi
36. 98_9891_Ledobó állvány (szövet zsákos)

37. 98_9891_Ledobó állvány (nejlon)
38. 99_9999_Ágyazó kocsi
39. 99_9999_Gurulós infúziós állvány
40. 99_9999_Karos orvosi szék
41. 603_6030_Fonendoszkóp
42. 603_6031_Vérnyomásmérők
43. Éjjeliszekrény kinyitható étkező felülettel
44. Látogatói ülőke
45. Számítógépes munkaállomás
46. Monitor
47. Switch (hálózati eszköz)
48. Nyomtató (színes hálózatos tintasugaras nyomtató)
49. WIN 7 Professional HUN DVD
50. WIN 7 ULTIMATE HUN DVD
51. Felmosó kocsi, kompletten
52. Kuka (műanyag!)
53. WC kefe
54. Vízfelszívó gép
55. Padlósúroló
nettó becsült érték: 33.925.483 Ft
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33000000-0

További
30211400-5
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 87 837 629
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: (év/hó/nap)
befejezés: (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/09/20
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/11/29 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
A teljesítés befejezési határideje a szállítási szerződés 4.1. pontja szerint: 2011.
szeptember 20.
Szállító teljesítésének napja az I., IV., V., és VI. ajánlati rész esetén: 2011.
szeptember 20.
Szállító teljesítésének napja a II. ajánlati rész 29_2921_Altatógép (nagysebészeti)
leszállítása tekintetében: 2011. szeptember 20.
Szállító teljesítésének napja a II. ajánlati rész 30_3021_Transzport lélegeztető
leszállítása tekintetében: 2011. szeptember 28.
Megrendelő által az utolsó kifizetés napja 2011. november 29.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 87 837 629
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/03/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 43 - 070612
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/07/01 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 124 - 205164
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? nem
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
A teljesítés befejezési határideje a szállítási szerződés 4.1. pontja szerint: 2011.
szeptember 20.
Szállító a II. ajánlati rész esetén a 30_3021 ORKI kódszámú Transzport lélegeztető
gépet csak 2011. szeptember 28. napján szállította le. Mivel Szállító csak
2011. szeptember 28. napján szállította le a megnevezett eszközt, ezért nem
szerződésszerűen (késedelmesen) teljesített, amely megalapozta a Szerződés 6.10.
pontja alapján a Megrendelő kötbér érvényesítésére való jogosultságát. A Tolna
Megyei Önkormányzat, mint Megrendelő a késedelmesen leszállított eszköz nettó
szállítási díjának (2 200 000,-Ft) 8%-a, azaz 176 000,-Ft értékű kötbért számított fel.
Szállító az I., IV., V., VI. és II. ajánlati rész 29_2921_Altatógép (nagysebészeti)
leszállítása tekintetében szerződésszerűen teljesített.
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
Medirex Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/b.
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása

IV.3.1)
A szerződést módosították-e? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Szállító az I., IV., V., VI. és II. ajánlati rész 29_2921_Altatógép (nagysebészeti)
leszállítása tekintetében szerződésszerűen teljesített.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/01/11 (év/hó/nap)

