ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000975722019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Orvosi gázok

Ajánlatkérő
neve:

Szent Margit Kórház

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Szent Margit Kórház

Postai cím:

Bécsi Út 132

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1032

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000975722019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Árubeszerzés
Orvosi gázok

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Cseppfolyós egészségügyi gázok és palackos egészségügyi és műszaki gázok beszerzése Ajánlatkérő részére, a cseppfolyós és palackos
gázok tárolására szolgáló tartály illetve palackok bérlésével. Egészségügyi gázok: Éves várható mennyiség 1. 1,5-1,75 m3 (10-14 l.
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palack) orvosi O2 1 000 palack 2. 0,4 m3 (2 l. palack) orvosi O2 20 palack 3. 1,25 m3 lézergáz-M (4,5% CO2+13,5%N2 He-ban) 7
palack 4. Orvosi dinitrogén-oxid (40 l. / 30 kg. palack) 16,2m3 30 palack 5. Egészségügyi CO2 10 kg/ palack 25 palack 6. Nitrogén 4.5,
vagy tisztább 1,5-2 m3 2 palack 7. Cseppfolyós orvosi O2 (m3) jelenleg 3200 literes tartályba* 40 000 m3 Műszaki gázok: 8. Acetilén
dissous gáz 7,5kg töltet (40 l. palackban) 2 palack 9. Oxigén 6-10 m3 (40-50 l. palackban) 2 palack 10. Sűrített levegő 3,5-4 m3 (27 l.
palackban) 4 palack A cseppfolyós oxigén tartály bérleti díjába annak összes költsége ( engedélyeztetés, esetleges átépítés, telepítés)
beletartozik (kalkulálandó). Karbantartási feladatok: a bérbe adott tárgyak külön jogszabályban előírt időközönkénti
biztonságtechnikai felülvizsgálata, a bérbe adott tárgyak rendeltetésszerű elhasználódásából eredő javítás, illetve karbantartás. A
közbeszerzés részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum valamint annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
36

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

1032 Budapest, Bécsi út 132.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben :
legalább 40 000 m3 egészségügyi célú cseppfolyós oxigén és/vagy egészségügyi palackos gázok és/vagy műszaki gázok szállítása
tárgyú referenciával. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több,a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is igazolható.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.08.23

15:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
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VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.08.13

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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