14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky Lajos u. 5..
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Idegsebészeti implantátumok beszerzése,
konszignációs raktárkészlet biztosításával
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: nyaki gerinc implantátumok - 67db
2. Rész: Gerinc implantátumok - 487 db

Az ajánlati dokumentáció tartalmazza az termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az
Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl.
tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy
minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű
teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 20 százalékkal lefelé eltérhet. A részletes
specifikációt és a mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 113. § (1) bek.
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

2

1

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
1

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
2
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (2017/05/12)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
2
ismertetése: IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/886-0/2017] Rész száma: [ 1] Elnevezés: nyaki gerinc implantátumok

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Az eredménytelenség indoka:
rződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
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: B. Braun Trading Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u 5.
Adószám: 25061978-2-41
Számszerűsíthető
bírálati rész-,
Minimum
Tétel
Súlyszám
illetőleg
követelmények
alszempontok
Az
1.
ellenszolgáltatás
részajánlat összege: Nettó
ajánlati ár (Ft)

1

Nettó ajánlati ár
(HUF)

S=80

Ajánlat
Értékelés
vizsgálata

Fordított
arányosítás
előny a
P=(Alegjobb/Avizsgá
kevesebb érték
lt)*(PmaxPmin)+Pmin,

pontszám

4 020 000
F
800
t

Műszaki szakmai
szempontok

2

Álljon
rendelkezésre
plazmapor
bevonatú változat
is Igen/nem kérjük
megadni

3

A felső felszín az
anatómiai görbület
követő kialakítású
0
legyen (előny az 5
–os dőlés)

4

Az implantátum,
instrumentum
készlet és a
módszer alkalmas
a gerinc stabilitás
minimál invazív
műtéti úton történő
helyreállítására.

S= 2

S=5

S=5

(Igen/Nem)

(Igen/Nem)

(Igen/Nem)

Pontkiválasztás:
ahol az igen válasz
(tulajdonság
megléte) = 10 pont,
nem válasz
(tulajdonság hiánya)
= 1 pont
Pontkiválasztás:
ahol az igen válasz
(tulajdonság
megléte) = 10 pont,
nem válasz
(tulajdonság hiánya)
= 1 pont

Igen

Pontkiválasztás:
ahol az igen válasz
(tulajdonság
megléte) = 10 pont,
nem válasz
(tulajdonság hiánya)
= 1 pont

Igen

20

Igen

50

50

összesen

920

B Braun Trading Kft. Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
lsd V.2.2. pontban csatolt táblázatot

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:

Tétel

1. részajánlat

1

Számszerűsíthető
bírálati rész-,
illetőleg
alszempontok
Az
ellenszolgáltatás
összege: Nettó
ajánlati ár (Ft)
Nettó ajánlati ár
(HUF)

Súlyszám

Minimum
követelmények

Értékelés vizsgálata

Ajánlat
mértékeg
ysége

S=80

előny a
kevesebb érték

Fordított arányosítás
P=(Alegjobb/Avizsgált
)*(Pmax-Pmin)+Pmin,

Ft

Műszaki szakmai
szempontok

2

Álljon rendelkezésre
plazmapor bevonatú
változat is Igen/nem
kérjük megadni

S= 2

(Igen/Nem)

3

A felső felszín az
anatómiai görbület
követő kialakítású
0
legyen (előny az 5
–os dőlés)

S=5

(Igen/Nem)

4

Az implantátum,
instrumentum
készlet és a
módszer alkalmas a
gerinc stabilitás
minimál invazív
műtéti úton történő
helyreállítására.

S=5

(Igen/Nem)

Pontkiválasztás: ahol
az igen válasz
(tulajdonság megléte)
= 10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) =
1 pont
Pontkiválasztás: ahol
az igen válasz
(tulajdonság megléte)
= 10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) =
1 pont
Pontkiválasztás: ahol
az igen válasz
(tulajdonság megléte)
= 10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) =
1 pont

1. értékelési szempont:
Ajánlatkérő az értékelést az ajánlati felhívásban jelzett Útmutató fordított arányosítás módszerével
végzi, azaz az Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10),
a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosan kerül
kiszámításra, az alábbi képlet alapján:
Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott
részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó
határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat
tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2. -4. értékelési szempontok
Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság
hiánya) = 1 pont

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u 5.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4 020 000 Ft
Adószám: 25061978-2-41
Az értékelési szempontokra figyelemmel az összességében legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot tett
ajánlattevő, mert az elért pontszáma 920,0000 pont
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
nem releváns
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele

2

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem volt
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [G/886-1/2017] Rész száma: [ 2] Elnevezés: Gerinc implantátumok

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
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: B. Braun Trading Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u 5.
Adószám: 25061978-2-41
Az
2.
ellenszolgáltatás
részajánlat összege: Nettó
ajánlati ár (Ft)
1

2

3

4

Nettó ajánlati ár
(HUF)
Műszaki
szakmai
szempontok
Hosszított letörő
rendszerű csavar
kialakítás (mely
alkalmas külön
eszköz, vagy
reponáló csavar
nélkül listhesis
reproziciójára)
megléte előny
Extra stabilitás
érdekében: 1. a
poliaxiális csavar
fejében külön
betét fogja körül a
rúdat (megléte
előny)
Extra stabilitás
érdekében: 2. a
zárócsavarok rúd
felőli része
lágyabb titán
(vagy azzal
egyenértékű), így
a csavar a rúdra

S=80

Fordított arányosítás
előny a
kevesebb P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmaxérték
Pmin)+Pmin,

10 884 500
Ft

800

Igen

S=2

Pontkiválasztás: ahol az igen
válasz (tulajdonság megléte) =
Igen/Nem
10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) = 1 pont

20

Igen

S=2

Pontkiválasztás: ahol az igen
válasz (tulajdonság megléte) =
Igen/Nem
10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) = 1 pont

20

Igen

S=2

Pontkiválasztás: ahol az igen
válasz (tulajdonság megléte) =
Igen/Nem
10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) = 1 pont

20

rálapúl (megléte
előny)

összesen
860

B Braun Trading Kft. Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
lsd V.2.2. pontban csatolt táblázatot

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
Az
2.
ellenszolgáltatás
részajánlat összege: Nettó
ajánlati ár (Ft)
1

2

3

Nettó ajánlati ár
(HUF)
Műszaki
szakmai
szempontok
Hosszított letörő
rendszerű csavar
kialakítás (mely
alkalmas külön
eszköz, vagy
reponáló csavar
nélkül listhesis
reproziciójára)
megléte előny
Extra stabilitás
érdekében: 1. a
poliaxiális csavar
fejében külön
betét fogja körül a
rúdat (megléte

S=80

Fordított arányosítás
előny a
kevesebb P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmaxérték
Pmin)+Pmin,

10 884 500
Ft

800

Igen

S=2

Pontkiválasztás: ahol az igen
válasz (tulajdonság megléte) =
Igen/Nem
10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) = 1 pont

S=2

Pontkiválasztás: ahol az igen
válasz (tulajdonság megléte) =
Igen/Nem
10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) = 1 pont

20

Igen
20

előny)

4

Extra stabilitás
érdekében: 2. a
zárócsavarok rúd
felőli része
lágyabb titán
(vagy azzal
egyenértékű), így
a csavar a rúdra
rálapúl (megléte
előny)

Igen
Pontkiválasztás: ahol az igen
válasz (tulajdonság megléte) =
Igen/Nem
10 pont, nem válasz
(tulajdonság hiánya) = 1 pont

S=2

20

összesen
860

1. értékelési szempont:
Ajánlatkérő az értékelést az ajánlati felhívásban jelzett Útmutató fordított arányosítás módszerével
végzi, azaz az Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10),
a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosan kerül
kiszámításra, az alábbi képlet alapján:
Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott
részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó
határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat
tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2. -4. értékelési szempontok
Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság
hiánya) = 1 pont

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u 5.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 10 884 500 Ft
Adószám: 25061978-2-41
Az értékelési szempontokra figyelemmel az összességében legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot tett
ajánlattevő, mert az elért pontszáma 860,0000 pont
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
nem releváns
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele

2

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem volt
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/) / Lejárata: (2017/) Kbt. 131. § (8) bek a) pontja szerint a tárgyi eljárás I. és II. részében
nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/07/31)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/07/31)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2

2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2

2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

