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1. Röntgen berendezés digitalizálása

A meglévő
Villa Apollo
EZ típusú
röntgen
berendezés
digitalizálása
43 x 43 cm-
es kivehető
detektorral, 1
darab
upgrade kit
beépítése,
DICOM 3.0
szabványnak
megfelelő
interface-el.
Kapcsolódó
szolgáltatáso
k (helyszínre
szállítás,
üzembe
helyezés, - 2
munkanapos
próbaüzem
lefolytatása;
- kezelő
személyzet,
2 fő, 2 napon
keresztül
tartó
betanítása; -
az
ajánlatkérő
által használt
DIVAS
Klinikai
PACS
rendszerhez
történő
illesztése)
teljesítése.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. március 2020. június



2. Épületfelügyelet, vagyonőr- és
portaszolgálat

Portaszolgál
at
(elektronikus
behatolás és
mozgásérzé
kelővel is
felszerelt
objektumok)
a hét mindne
napján napi
24 órában,
helysznenké
nt 1-1 fő. 1.
1152
Budapest,
Rákos út
77/A.
központi
telephely -
Szakorvosi
Rendelőintéz
et, 2. 1157
Budapest,
Zsókavár
utca 42-44.
telephely -
Házi és
Gyermekorv
osi Rendelő,
3. 1158
Budapest,
Őrjárat u. 1-
5. sz. alatti
telephely 11.
sz. épület,
Személy- és
vagyonőri
szolgálat
(elektronikus
behatolás és
mozgásérzé
kelővel is
felszerelt
objektumok)
a hét mindne
napján napi

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. március 2021. január



12 órában
08:00-
20:00 óráig) ,
helysznenké
nt 1-1 fő. 1.
1152
Budapest,
Rákos út
77/A.
központi
telephely -
Szakorvosi
Rendelőintéz
et, 2. 1157
Budapest
, Zsókavár
utca 42-44.
telephely -
Házi és
Gyermekorv
osi Rendelő,
3. 1158
Budapest,
Őrjárat u. 1-
5. sz. alatti
telephely 13.
sz. épület.
Személy- és
vagyonőri
szolgálat
(elektronikus
behatolás és
mozgásérzé
kelővel is
felszerelt
objektumok)
a hét mindne
napján napi
24
órában
07:00- 07:00
óráig) , 1 fő.
4. 1158
Budapest,
Őrjárat u. 1-
5. sz. alatti



telephely
teljes
területe és
minden
épülete.
Részletes
feladatmegh
atározás az
"Épületfelügy
eleti
utasítás"-
ban.



3. CT és RTG teleradiológia szolgáltatások

CT és RTG
teleradiológi
a
szolgáltatáso
k teljesítése.
1.) CT
teleradiológi
ai
szolgáltatás:
A 2020.
június
hónapban
üzebe
helyezésre
kerülő CT
berendezése
n,
folyamatos
felfutással
2020.
december
31-ig
összsen
5800
vizsgálat
tervezhető,
az alábbi
havi
megoszlásba
n:
2020. június:
430, július-
szeptember
2150,
október-
december
3220. 2.)
RTG
teleradiológi
ai
szolgáltatás:
Havi 500
viszgálat,
melyből
25 db magas
prioritású,

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. május 2021. március



465 db
normál, 5 db
alacsony és
5 db nagyon
alacsony
prioritású. A
CT és RTG
viszgálatok a
hét öt
munakanapj
án, napi 12
órában
folynak. Az
ajánlatkérő
előzetes
számításai
szerint, a
meghatározo
tt vizsgálati
számok
ismeretében
a
szerződés
időtartama
hét hónapra
becsülhető.
A szerződés
keret-
szerződés
jellege miatt
a II.2.6) pont
szerinti
összeg
kimerüléseko
r
tekintik a
felek a
szerződést
teljesítettene
k. Részletes
feladatmegh
atározás a
dokumentáci
óban.


