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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

CT szimulátor

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:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_2003387
7

Nemzeti azonosítószám

Markusovszky Lajos Utca 5.

Postai cím:
Város:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

syntron@syntron.hu

Telefon:

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

+36 14532890

Fax:

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

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

NUTS-kód:

EKRSZ_6718116
6

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)

EKR000680402020

2021.02.11 20:56:12

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
CT szimulátor

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés onkoradiológiai tervező CT szimulátor szállítására, üzembe helyezésére a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
részére.
Ajánlatkérő egy (1) db min. 16 szeletes onkoradiológiai tervező CT szimulátort kván beszerzezni, légzéskapuzással, karbonszálas
páciensasztallappal, lézeres betegpozícionáló rendszerrel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 227-556284
226

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:
Az eljárás eredményes volt:

EKR000680402020

1
Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 5157

25296826242

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési részszempont szerinti tartalmi elemei:
Értékelési szempont
Megajánlás
Ajánlati ár (nettó Ft)
231231000
A kötelező jótállási időn felüli többletjótállás mértéke (legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, legkedvezőbb érték: 36 hónap)
36
Tablet alapú rugalmas mérés vezérlés [Igen/Nem]
Igen
Kép alapú anatómiai beteg pozicionálási lehetőség [Igen/Nem]
Igen
Gantrybe integrált beteg megfigyelő kamera [Igen/Nem]
Igen
CT saját vezérlőpultról vezérelhető lézerpozicionálás [Igen/Nem]
Igen
Legnagyobb tényleges generátor teljesítmény [legkedvezőtlenebb érték: 60 kW, legkedvezőbb érték: 80 kW]
75
Egy körülfordulás alatt, gyüjthető szeletek száma [legkedvezőtlenebb érték: 32 db, legkedvezőbb érték: 64 db]
64
Képalkotásban résztvevő detektorelemek száma (a referencia detektor nélkül) [legkedvezőtlenebb érték: 672 db/sor,
legkedvezőbb érték: 1000 db/sor]
920
Légvékonyabb kollimálható szeletvastagság [legkedvezőtlenebb érték: 0,75 mm, legkedvezőbb érték: 0,5 mm] ]
0,6
Tényleges adatgyűjtésre használt TRUE FOV max. mérete x,y síkban [legkedvezőtlenebb érték: 50 cm, legkedvezőbb érték: 70
cm]
60
Páciens asztal felső síkjának legalacsonyabb magassága a befejezett padlószinthez képest [legkedvezőtlenebb érték: 65 cm,
legkedvezőbb érték: 40 cm]
47
Kettős energia szinttel végzett vizsgálatok, beleértve a vizsgálatok végzéséhez szükséges adatgyüjtési protokollokat, illetve a
tetszőlegesen választott kV érték melletti megjelenítést is [Igen/Nem]
Igen
Automatikus szerv kontúrozó algoritmus legalább az alábbi test régiókra: fej-nyak, mellkas-emlő, has, kismedence [Igen
/Nem]
Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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:

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

Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2.

26231208207

A Kbt. 69.§ (5) bekezdés b) pont szerint figyelmen kívül hagyott ajánlattevő, ugyanis a kizáró okok tekintetében igazolásait
ajánlatában részben benyújtotta, az ajánlatkérő 69.§ (4) szerinti felhívására azonban nem nyújtotta be a még hiányzó
igazolásokat a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében.

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

EKR000680402020

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

25296826242

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre
álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 231231000
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.2.8) 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

Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2.

26231208207

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelennek minősül, mert nem igazolta megfelelően a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést, illetve a kizáró okok körében nem
nyújtotta be teljeskörűen az igazolásait. Az ajánlattevő az ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására nem nyújtotta be
teljeskörűen a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásait
(nem nyújtotta be a Kbt. 62. § (2) bekezdésében rögzített kizáró okok vonatkozásában a közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát, az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében nem csatolta a
referencianyilatkozatát/referenciaigazolását, az M/2. alkalmassági követelmény nem csatolta az ajánlatban megjelölt szakember
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberről, a szakemberek végzettségét
igazoló dokumentum(ok) másolatát, a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát, valamint a szakember nyilatkozatát arról,
hogy a teljesítés ideje alatt rendelkezésre fog állni).

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:

2021.02.12

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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:

EKR000680402020

2021.02.11
2021.02.11

2021.02.22

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2021.02.09 11:20:09

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
BalassiJanos

