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Pap László részére

Tárgy: előzetes vitarendezés kezdeményezése az sG-759. számú közbeszerzési eljárással

kapcsolatosan, amely a Bajai Szent Rókus Kórház részére szemlencsék, mikrosebészeti kések és

szemészeti oldatok beszerzésére vonatkozik

Tisztelt Ajánlatkérő|

Alulírott Pánczél-Nagy Éva Anna mint a Polytech Hungaria Kft. (].o93 Budapest, Vámház krt. 13.)

meghatalmazott képviselője ezúton a Kbt. 79.5 (1) a) pontjában foglaltak alapján

előzetes vitarendezést kezdeményezü n k

a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részteljesítésével kapcsolatosan tekintettel a2oI4. február 5. napján

kelt írásbeli összegzésben foglaltak, valamint a 20L4. február 6. napján az iratbetekintés során tett
megállapításainkra, mely szerint olyan ajánlattevőt jelöltek meg nyertesként a fenti rész

tekintetében, akinek az ajánlata nem fele| meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban

meghatározott műszaki leírás feltételeinek.



Az iratbetekintés alkalmával az alábbi megállapításokat tettÜk:

3. részajánlat: Szemlencse egytestű hidrofil akril

Észrevételek a Medicontur orvostechnikai Kft. műszaki ajánlatával kapcsolatban:

- A műszaki leírás követelményei az Ajánlati felhívás 8. oldala alapján:

. egytestű hidrofilakril műlencse
o kötött UV szűrővel
o lábforma: módosított C
o lábdőlés 5"
. optikaiátmérő 6.0 mm
o külső átmérő ].2.5 mm
o dioptria tartomány 1 D_tól- 34,0 D-ig
o lencseforma bikonvex
. ,A" konstans 118,2
o Törésmutató: 1,46

- Észrevétel: A Medicontur orvostechnikai Kft. által megajánlott Medicontur 612HPs típusú
műszemlencse technikai paraméterei az általuk beadott pályázati dolumentáció 83.-84. oldala

alapján a következőek:

o egytestű hidrofil akril műlencse
. kötött UV szűrővel
o lábforma: módosított C
o lábdő|és 9"
o optikaiátmérő 6'0 mm
o külső átmérő L2.5 mm
o dioptria tartomány 1 D-tól- 34,0 D-ig
o lencseforma bikonvex
. ,A" konstans LL8,9
o Törésmutató: !,46

Megállapítható, hogy a Medicontur orvostechnikai Kft. által ajánlott Medicontur 612HPs
műszemlencse paraméterei nem felelnek meg a támasztott műszaki követelményeknek a lábdőlés és
az ,,A" konstans esetében, így nem felel meg a kiírásnak.

Fentiekre vaIó tekintetteI véleményünk szerint a Medicontur orvostechnikai Kft. a 3. rész
tekintetében érvényteIen ajánIatot tett.
A Kbt. 74.9 (1) e) pontja alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatá rozott feltéte lekne k.



Az előzőek alapján kérjÜk a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az írásbeli összegzés 3. részét módosítsa
akként, hogy a Medicontur orvostechnikai Kft. 3. részteljesítésre tett ajánlatát a Kbt' 74's (1) e)

alapján minősítse érvénytelennek.

Mőr,2oL4. február 7.
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