Ajánlati felhívás
Kunszentmárton Város Önkormányzata az Önkormányzat és intézményei által
megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól
szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint felhívást ír ki a
Kunszentmárton város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
működő 2. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzésére
A pályázati eljárás módja: nyílt versenyeztető eljárás.
A beszerzés pontos meghatározása:
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2013.(X.20.) ESzCsM rendelet 2. melléklet fogászati ellátás tevékenység
elvégzéséhez előírt minimumkövetelményeknek megfelelő eszközök, az ajánlati
felhívás melléklete szerinti műszaki tartalom szerint.
A szerződés meghatározása:
szállítási, szerelési szerződéssel vegyes adásvételi szerződés, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevőnek vállalnia kell az eszközök leszállítását, az egyes gépek beszerelését,
beüzemelését.
Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:
A teljesítést követő (kiállított teljesítési igazolással) egyösszegű kifizetés az ajánlattevő
által kiállított végszámla alapján 15 napos fizetési határidővel.
Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. Titkárság
2017. augusztus 2.

12:00 óra

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmárton, Köztársaság tér. 1.
2017. augusztus 2.

12:00 óra

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal teljes körben ad
lehetőséget, azonban a hiánypótlás az ajánlati árat nem érintheti.
Érvénytelen az ajánlat ha:
a) az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárt után
nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
c) az ajánlat nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban és a rendeletben meghatározott egyéb követelményeknek;
d) olyan ajánlattevő nyújtott be, aki erre nem jogosult;

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmárton Köztársaság tér 1.
2017. augusztus 2.

10:00 óra

Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A szerződéskötés tervezett időpontja:
2017. augusztus 31-ig
Az ajánlatkérő
nyilvánítására.

fenntartja

a

jogát

az

eljárás

eredménytelenné

A borítékra írják rá, hogy
„Fogorvosi rendelő eszközbeszerzése. Felbontani tilos”!
Az ajánlatok formai követelményei:
Az ajánlatokat 2 (1 eredeti, 1 másolati) példányban, zárt borítékban, cégszerűen
aláírva kell benyújtani. Kérjük, az ajánlatokban tüntessék fel elektronikus
elérhetőségüket (e-mail cím) a kapcsolattartás érdekében.
Csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok:
• Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő
feltételeket megismerte és elfogadja azokat.
• Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene
csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban.
• Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó
központi adó-, illeték, székhelye szerinti helyi adóhátralékkal.
• Az ajánlattételhez szerződés tervezetet szükséges csatolni.
Kunszentmárton, 2017. július 18.
Kunszentmárton Város Önkormányzata

Ajánlati felhívás 1. melléklete

Fogorvosi rendelő eszközbeszerzésének műszaki leírása
Fogászati kezelőegység: Chirana CHEESE Easy egységkészülék 1 darab
Pantografikus lámpakar FARO EDI lámpával,
LED kijelzős vezérlő panel negatoszkóppal-jobboldali befordítható köpőtál,
5-ös orvosi asztal (alsó karos),
ejektoros nyálszívó,pohár töltés,
köpő tál öblítés és szék vezérlése az assisztensi oldalon,
4 kézidarab pneumatikus vezérlése,
kétfunkciós lábkapcsoló,
energiablokk vízszűrővel,
lámpa kapcsolás orvosi és asszistensi asztalon,
mechanikus vízszabályozás- az összes kézidarabnak 1 szeleppel,
meleg vizes bojler,desztillált vizes rendszer-beépített,
desztillált víz-hálózati víz átkapcsoló szelep,
pantografikus orvosi asztal-mechanikus fékkel,
köpő tál blokk: Cattani
kezelőszék műbőr bevonattal, magassága döntése állítható, bal oldali karfa
orvosi asztal:
Chirana 3F puszter-hajlított
Fényes turbinatömlő +TG 656 turbina
Fényes mikro motor tömlő + CH660 mikro motor
120 nem fényes könyökdarab + 168D/T könyök fej
Woodpecker fényes depurátor endo funkcióval
Woodpacker polimerizációs lámpa
beszereléssel együtt
Fogorvosi dolgozószék
háttámlás, lábtartós, görgős, gázrugós)

1 darab

Kompresszor (Ekom DK-50 2V S)
25 liter-es, kéthengeres, szekrényben

1 darab

Hőlégsterilizátor
min. 22 l-es, 3 tálcás, szabályozható hőfok, program

1 darab

Műszerek:
Viaszmelegítő (Bunsen égő)
Kofferdam készlet
Gracey küret sorozat (fogkőeltávolító) 8 db-os
Endodenciai doboz 5 sorozat gyökérkezelő műszerrel

1 darab
1 darab
1 darab
1 darab

Fogászati kéziműszerkészlet (Vegyes körzetre)
60/2003.(X.20.) EszCsM rendelet melléklete szerint
Fogászati tükör
Fogászati szonda
Fogászati csipesz
Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók)
Foggyökéremelő sorozat
Csontkanál
Raspatórium (Williger, Freer)
Csontcsípő
Sebészeti olló, különféle
Sebészi műtőkés/szikenyél
Anatómiai csipesz
Horgas csipesz
Kézi depurátor különféle
Exkavátor, kétvégű, különféle
Fogászati tömőműszerek, különféle
Matricafeszítő
Viaszkés
Kramponfogó
Érfogó
Tűfogó
Cementkeverő üveglap és spatula
Lenyomatkanál különféle

darabszám
30
30
30
2
2
2
2
2
3
2
1
1
5
5
10
2
1
1
2
1
2
30

