Mikrosebészeti eszközök beszerzése - Korrigendum
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2019/74
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

33169000-2
Szegedi Tudományegyetem

2019.04.16.
6448/2019

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Koczkás Izabella
Telefon: +36 62544062
E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mikrosebészeti eszközök beszerzése Skill képzéshez
Hivatkozási szám: EKR000248202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33169000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Projektazonosító: 18/Ny/2019/SZTE
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 5032 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 059 - 135851
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
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Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés alapján sebészeti oktató mikroszkóp, vágókészülékek, műtőlámpák és
UH-eszköztisztító beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 1 db posztgraduális mikrosebészeti oktatáshoz szükséges, ideális professzionális
sebészeti oktató MASTER mikroszkóp (High-end 1), egyidejű laterális és oppozit asszisztenssel,
kamera kimenettel és monitorral, betanítással;
- oszlop körbeforgathatósága: min. 340° max. 360°
- Legalább 3 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet: a csuklók forgatási lehetősége mindkét
irányba min. ± 150°, max. 270°
- Kiegyensúlyozás: min. 3 - max. 6 tengelyre
- Apokromatikus lencserendszer
- Nagyítási tartomány: min. 2-12x
- Betanítás: 1 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra (összesen 8 óra időtartamban)
2. csomag: 5 db mikrosebészeti oktatáshoz optimális nagyfrekvenciás sebészi vágókészülék,
elektródákkal;
- Maximum vágási teljesítmény: legalább 50W, max. 150W
- Wolfrám tű elektróda csatlakozási lehetőség
- Bipoláris csipesz csatlakozási lehetősége
- Kétkapcsolós újrasterilizálható nyél megléte
3. csomag: 10 db mobil mikrosebészeti műtőlámpa;
- Könnyen egy kézzel pozícionálható lámpafej
- Megvilágítás erőssége: 1 m -en mérve: min.: 60.000 lux - max. 100.000 lux
- Megvilágított terület átmérője: min.: 15 cm max. 25 cm között állítható
- Színvisszaadási index: jobb, mint Ra 90
4. csomag: 1 db ultrahangos eszköztisztító.
- Hőmérséklet-kontrollált ultrahangos tisztítás: min. 20 és max. 80oC hőmérséklettartomány
között
- Sweep és degas funkciók
- Rozsdamentes acélból készült tisztítómedence: űrtartalma min. 9 liter - max. 15 liter
- LED kijelzővel ellátott kontroll panel (maradék-idő és hőmérséklet kijelzésre)
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - táj. jellegűek, a részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás)
tartalmazzák. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy
a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
3

Helyesen:
Adásvételi szerződés alapján sebészeti oktató mikroszkóp, vágókészülékek, műtőlámpák és
UH-eszköztisztító beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 1 db posztgraduális mikrosebészeti oktatáshoz szükséges, ideális professzionális
sebészeti oktató MASTER mikroszkóp (High-end 1), egyidejű laterális és oppozit asszisztenssel,
kamera kimenettel és monitorral, betanítással;
- oszlop körbeforgathatósága: min. 340° max. 360°
- Legalább 3 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet: a csuklók forgatási lehetősége mindkét
irányba min. ± 150°, max. 270°
- Kiegyensúlyozás: min. 3 - max. 6 tengelyre
- Apokromatikus lencserendszer
- Nagyítási tartomány: min. 2-12x
- Betanítás: 1 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra (összesen 8 óra időtartamban)
2. csomag: 5 db mikrosebészeti oktatáshoz optimális nagyfrekvenciás sebészi vágókészülék,
elektródákkal; (AK a specifikációban rögzített előírást „Igényelt mennyiség: 10 db” módosította,
a felhívással megegyezően: „Igényelt mennyiség: 5 db”)
- Maximum vágási teljesítmény: legalább 50W, max. 150W
- Wolfrám tű elektróda csatlakozási lehetőség
- Bipoláris csipesz csatlakozási lehetősége
- Kétkapcsolós újrasterilizálható nyél megléte
3. csomag: 10 db mobil mikrosebészeti műtőlámpa;
- Könnyen egy kézzel pozícionálható lámpafej
- Megvilágítás erőssége: 1 m -en mérve: min.: 60.000 lux - max. 100.000 lux
- Megvilágított terület átmérője: min.: 15 cm max. 25 cm között állítható
- Színvisszaadási index: jobb, mint Ra 90
4. csomag: 1 db ultrahangos eszköztisztító.
- Hőmérséklet-kontrollált ultrahangos tisztítás: min. 20 és max. 80oC hőmérséklettartomány
között
- Sweep és degas funkciók
- Rozsdamentes acélból készült tisztítómedence: űrtartalma min. 9 liter - max. 15 liter
- LED kijelzővel ellátott kontroll panel (maradék-idő és hőmérséklet kijelzésre)
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - táj. jellegűek, a részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás)
tartalmazzák. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy
a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti kézi eszközök beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes AT az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 20 db mikrosebészeti önfeltáró (Alm);
- Hossz: min. 6cm, max. 8cm
- Fej: min. 4 max. 6mm-es, mindkét oldalon 4-4 db hegyes végű karommal
- Szár: csavaros állítószerkezettel ellátott
2. csomag: 60db finom anatómiai csipesz;
- Hossz: min. 13cm, max. 15cm
- Fej: egyenes, min. 1mm, max. 1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
3. csomag: 40db mikrosebészeti érfogó;
- Hossz: min. 9cm, max. 12,5cm
- Fej: hajlított
- Hegy: min. 1mm, max. 1,2mm széles
4. csomag: 30db zárható mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
5. csomag: 40db mikrosebészeti olló;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Fej/Vágóél: hajlított
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- Felülete: recézett csúszásmentes
6. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (egyenes hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- Markolat: domború kialakítású
7. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (hajlított hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
8. csomag: 40db finom kialakítású supercut preparáló olló;
- Hossz: min.11cm-max.13cm
- Fej: hajlított vágóél
- Hátsó vágóélen mikrorecézés (supercut)
9. csomag: 40db Supercut Iris olló;
- Hossz: min. 10cm, max. 11cm
- Fej/vágóél: egyenes, hegyes-hegyes
- Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
10. csomag: 40db mikrosebészeti ér-approximátor (Biemer-Müller);
- Mindkét csipesz mozog az összekötő rúdon
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Zárónyomás: 25-30g
11. csomag: 40db mikrosebészeti ér-csipesz (Biemer);
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Nyitás: 3-5mm
- Felülete: csúszásmentes, matt
12. csomag: 10db kliprakó Biemer ércsipeszhez és ér-approximátorhoz;
- Hossz: min. 14cm, max. 15cm
- Alkalmazás: 9mm-es Biemer-Müller approximátorhoz
- Zárószerkezet
13. csomag: 30db mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
- Markolat alakja: domború kialakítás
14. csomag: 30db finom horgas csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: horgas kialakítás 1x2 foggal, egyenes fej, min 1mm, max.1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
15. csomag: 30db Supercut Mayo olló;
- Hossz: min.15cm-max.17cm
- Fej: hajlított vágóél
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
16. csomag: 30 db sterilizálható mikrosebészeti eszköztálca fedővel;
- Hossza: min.220mm, max.280mm
- Szélessége: min.160mm, max. 250mm
- Magassága: min.30mm, max.40mm
- Kialakítás: fém tálca zárható tetővel
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17. csomag: 30 db mikrosebészeti atraumatikus DeBakey csipesz;
- Mérete: Min. 13cm, max 16cm
- Fej szélesség: min.2mm-max. 2,5mm
- Kialakítás: Markolat recézett, pofák kialakítása atraumatikus, DeBakey-féle fogazattal
18. csomag: 30db Mayo olló
- Hossz: min. 16cm, max. 18cm
- Fej: hajlított vágóél
19. csomag: 40db Supercut Jameson olló
- Hossz: min. 14cm, max. 16cm
- Fej: hajlított vágóélen
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel – táj. jellegűek, részletes
műszaki leírást a közbesz. dok. és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, amennyiben a közbesz. tárgyának
kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dok.-ban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. szabályainak megfelelően „az
azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Helyesen:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti kézi eszközök beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes AT az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 20db mikrosebészeti önfeltáró(Alm);
- Hossz: min.6cm, max.8cm
- Fej: min.4 max.6mm-es, mindkét oldalon 4-4db hegyes végű karommal
- Szár: csavaros állítószerkezettel ellátott
2. csomag: 60db finom anatómiai csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: egyenes, min.1mm, max.1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
3. csomag: 40db mikrosebészeti érfogó;
- Hossz: min.9cm, max.12,5cm
- Fej: hajlított
- Hegy: min.1mm, max.1,2mm széles
4. csomag: 30db zárható mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
5. csomag: 40db mikrosebészeti olló;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Fej/Vágóél: hajlított
- Felülete: recézett csúszásmentes
6. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (egyenes hegyű);
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- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- Markolat: domború kialakítású
7. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (hajlított hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
8. csomag: 40db finom kialakítású supercut preparáló olló;
- Hossz: min.11cm-max.13cm
- Fej: hajlított vágóél
- Hátsó vágóélen mikrorecézés (supercut)
9. csomag: 40db Supercut Iris olló;
- Hossz: min.10cm, max.11cm
- Fej/vágóél: egyenes, hegyes-hegyes
- Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
10. csomag: 40db mikrosebészeti ér-approximátor (Biemer-Müller);
- Mindkét csipesz mozog az összekötő rúdon
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Zárónyomás: 25-30g
11. csomag: 40db mikrosebészeti ér-csipesz (Biemer);
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Nyitás: 3-5mm
- Felülete: csúszásmentes,matt
12. csomag: 10db kliprakó Biemer ércsipeszhez és ér-approximátorhoz;
- Hossz: min. 14cm, max. 15cm
- Alkalmazás: 9mm-es Biemer-Müller approximátorhoz
- Zárószerkezet
13. csomag: 30db mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
- Markolat alakja: domború kialakítás
14. csomag: 30db finom horgas csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: horgas kialakítás 1x2 foggal, egyenes fej, min1mm, max.1,2mm széles heggyel
- Szár: recézett
15. csomag: 30db Supercut Mayo olló;
- Hossz: min.15cm-max.17cm
- Fej: hajlított vágóél
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
16. csomag: 30 db sterilizálható mikrosebészeti eszköztálca fedővel;
- Hossza: min.220mm, max.280mm
- Szélessége: min.160mm, max. 250mm
- Magassága: min.30mm, max.40mm
- Kialakítás: fém tálca zárható tetővel
17. csomag: 30db mikrosebészeti atraumatikus DeBakey csipesz;
- Mérete: Min.13cm, max16cm
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- Fej szélesség: min.2mm-max.2,5mm
- Kialakítás: Markolat recézett,pofák kialakítása atraumatikus,DeBakey-féle fogazattal
- AK a specifikációban rögzített előírást „Fogak száma 2x3” törölte
18. csomag: 30db Mayo olló
- Hossz: min.16cm, max.18cm
- Fej: hajlított vágóél
19. csomag: 40db Supercut Jameson olló
- Hossz: min.14cm, max.16cm
- Fej: hajlított vágóélen
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
Fentiekben ismertetett adatok–karakterkorlátra tekintettel–táj. jellegűek, részl. műszaki leírást
közbesz.dok. és annak mellékletei(különösen műszaki leírás)tartalmazzák. AK 321/2015.(X.
30.)Korm.r. 46.§(3)bek. alapján rögzíti, amennyiben a közbesz. tárgyának kellően pontos és
érthető leírása szükségessé tette, úgy felhívásban és dok.-ban meghat. gyártmányú vagy
eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,
utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű" teljesítést is
elfogadja.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
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A következő helyett:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz fonal egységcsomagok beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (8/0-s) 130 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 8-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű vastagsága: min 130. max. 140 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
2. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (9/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Polyamid anyagú fonal 9-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
3. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
4. csomag: 20 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 70 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 70 mikron
- Tű hossza: min. 3,8 mm - max. 5 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen
műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása
szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,
utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
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Helyesen:
Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz fonal egységcsomagok beszerzése az
EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:
1. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (8/0-s) 130 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 8-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű vastagsága: min 130. max. 140 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
2. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (9/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Polyamid anyagú fonal 9-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
3. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 100 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 100 mikron
- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
4. csomag: 20 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 70 mikronos tűvel;
- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret
- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű
- Fonal hossza: min. 10 cm, max. 16 cm
- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű
- Tű alakja: 3/8
- Tű vastagsága: 70 mikron
- Tű hossza: min. 3,8 mm - max. 5 mm
- Kiszerelés: 12 db fonal/doboz
A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen
műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása
szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,
utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
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Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
..
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. (5) bekezdésének és a Kbt. 55. § (1) bekezdésének figyelemebe vételével
módosította az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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