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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Philips karbantartás (DiDi)

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
67181166

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

markukozbesz@v-m.hu

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.markusovszky.hu

2020.07.10 12:42:49

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Philips karbantartás (DiDi)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Digital Diagnost (DiDi) Univerzális digitális készüléke karbantartási szolgáltatásának
elvégzése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második Rész, XV. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 070-167024

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

73

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
1
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A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PHILIPS Magyarország Kft., Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép. 8. em. 10272031244
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt Nettó ajánlati
ár (Ft/év): 5 529 846 Reagálási idő (óra - 20-24): 24 Hétvégi reagálás (igen/nem) : Nem

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

PHILIPS Magyarország Kft.

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az adható pontszám felső határa 10 pont, also határa 0 pont. Az ajánlatkérő minden értékelési részszempont esetében a pontszámot az
adott részszempont esetében alkalmazott számítási módszerrel határozza meg. 1. Ajánlatiár(Ft/év, előny a kisebb)súlyszám: 90 Az 1.
részszempont esetében: fordított arányosítás, a legalacsonyabb értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális 10 pontot, a többi
arányosan kevesebbet. Az értékeléshez használt képlet: P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin ahol Avizsgált a vizsgált
paraméter Alegjobb a legkedvezőbb paraméter Pmax a maximálisan adható pont: 10 Pmin a minimálisan adható pont: 0 A 2.
részszempont esetében: arányosítás, a legkedvezőbbnek meghatározott érték kapja a maximális 10 pontot, a minimum értéket (0)
megajánló ajánlattevők a minimális 0 pontot kapják, a két érték közötti megajánlások pontszámai pedig a pontszámok között
arányosan kerülnek kiosztásra. Az értékeléshez használt képlet: Pvizsgált=[(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb −
Alegkedvezőtlenebb)]∗ (P − P ) + P ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála
felső határa Pmin: a pontskála also határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (20 óra) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (24 óra) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme; A 3. részszempont esetében az “igen” válasz 10, a “nem” válasz 0 pontot kap. Az ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeit a fentebb meghatározott ponthatárok között értékeli a fentebb meghatározott módszerrel, majd
az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonkén tösszeadja. Az
az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az 1. szempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell
feltüntetni, nettó értékben, Ft/év mértékegységben. (Az összegnek meg kell egyeznie az ártáblázat megfelelő cellájában szereplő
értékkel.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által kért valamennyi szolgáltatást. Az ajánlatkérőtől a nyertes ajánlattevő
további díj és költségtérítésre igényt nem támaszthat. A 2. és 3. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, a
2. részszempontra egész számmal kifejezve. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontra tett
megajánlás esetében a 20 óra és azannál kedvezőbb megajánlásokra a maximális (10) pontszámot adja. A 24 óra megajánlás 0 pontot
kap, e fölött az ajánlat érvénytelen!
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PHILIPS Magyarország Kft., Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép. 8. em.

10272031244

Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
Ellenszolgáltatás összege: 5 529 846 Ft/év - 18 hónapra: 8 294 769 Ft
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

EKR000326522020

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincs moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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2020.07.10
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

