Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5.
Város: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök,
tervezőrendszer beszerzésére, leszállítása, telepítése, üzembehelyezése és a kezelő személyzet
betanítására 3 részajánlatban a dokumentáció szerint.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök,
tervezőrendszer beszerzésére, leszállítása, telepítése, üzembehelyezése és a kezelő személyzet
betanítására 3 részajánlatban a dokumentációban leírtak szerint.
1. részajánlat: Pinnacle RTP szerver upgrade-je és tartozékainak beszerzése.
2. részajánlat: 1 db Sebészeti torony és tartozékainak beszerzése.
3. részajánlat: Gasztroenteorológiai eszközök beszerzés
A beszerzendő berendezés részletes műszaki -szakmai leírását, tartozékait a dokumentáció
tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt.
Második Része, XV. fejezet.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 81. § szerinti 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 034-061149, 2017/S 048-088004
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1489/2017, 3252/2017 1 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések 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
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Pinnacle RTP szerver upgrade-je és
tartozékainak beszerzése
Az eljárás eredményes volt  igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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 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):
BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek, Liliom köz 2.) (adószám: 14570692-2-07)
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és
az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
Minőségi kritérium - Név: Operációs rendszer: Oracle Solaris 11 megléte / Súlyszám: 15: Igen, Oracle
Solaris 11 megléte
Ár - Súlyszám: 60: 100.983.000,- Ft.
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.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: --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 ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: Fordított
arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin; további 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:
BLUEMED Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek, Liliom köz 2.) (adószám: 145706922-07)
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
Minőségi kritérium - Név: Operációs rendszer: Oracle Solaris 11 megléte / Súlyszám: 15: Igen,
Oracle Solaris 11 megléte
Ár - Súlyszám: 60: 100.983.000,- Ft.
Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati
felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok
vele szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
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), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Philips Nederland B.V. (Boschdijk 525,
Building VB-09, 5621 JG Eindhowen, Netherlands) Adószám: NL009076840B01, Iván Attila
egyéni vállalkotó (1119 Budapest, Rátz László utca 40.)
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: Philips Nederland B.V. (Boschdijk 525, Building VB-09, 5621 JG
Eindhowen, Netherlands) Adószám: NL009076840B01, Alkalmassági követelmény: M1.
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: --V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: --V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: 1 db Sebészeti torony és
tartozékainak beszerzése.
Az eljárás eredményes volt  igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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 ismertetése: --V.2 Az eljárás eredménye 2
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):
ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1116
Budapest, Temesvár u 20.) 10792333-2-43
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati
felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Z Spies kamerafejek fogadására
alkalmaseszköz / Súlyszám: 10: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Link kameravezérlő vel
kompatibilis kivitel /Súlyszám: 10: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Érintőkijelző mérete 10” felett / Súlyszám: 10: Igen.
Minőségi kritérium - Név: A kijelző dönthető / Súlyszám: 10: Igen.
Ár - Súlyszám: 60: 27.000.000,- Ft
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.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: --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 ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin; további 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:
ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi műszer- és Elektrotechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
(1116 Budapest, Temesvár u 20.) 10792333-2-43
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Z Spies kamerafejek
fogadására alkalmaseszköz / Súlyszám: 10: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Intézetben meglévő Storz Image 1 H3-Link kameravezérlő vel
kompatibilis kivitel /Súlyszám: 10: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Érintőkijelző mérete 10” felett / Súlyszám: 10: Igen.
Minőségi kritérium - Név: A kijelző dönthető / Súlyszám: 10: Igen.
Ár - Súlyszám: 60: 27.000.000,- Ft
Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati
felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok
vele szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
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), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: --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:

Az A R T M E D Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1138 Budapest, Viza u 7. C. ép. fszt. B303.):
Ellenszolgáltatás: nettó 27.400.000,- Ft
Adószám: 12223466-2-41
Ajánlatkérő az ajánlattevő benyújtott ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívás és
felvilágosítás-, valamint árindokolás kérést bocsátott ki az alábbiak szerint:
1. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 17. oldalán a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § ra) –rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos és a
gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
vonatkozásában az alábbiakat írta elő.
Az ajánlat 15-16. oldalain található nyilatkozat nem tartalmazza a fentieket.
Kérjük megadni a tulajdonosi rész százalékos arányát (számításának módját), valamint
közvetetten vagy közvetlenül rendelkezik szavazati joggal.
2. Ajánlattevő által benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban:
EEKD) kapcsolatban az alábbi hibák javítása, hiányosságok pótlása szükséges:
A. Az ajánlat nem tartalmazza az EEKD I-II. részeit, ezért kérjük Ajánlattevőt, hogy
hiánypótlás keretében adja meg a fenti részeket is.
B. Az ajánlat 28. oldalán lévő versenytorzítást célzó megállapodás szakasznál Ajánlattevő
elmulasztotta kitölteni az ezen kizáró ok vonatkozásában nyilvánosan elérhető adatbázist
kibocsátó hatóság megnevezését és az internetes elérhetőségét, melyen Ajánlatkérő
ellenőrizheti Ajánlattevő nyilatkozata alapján a kizáró ok fenn nem állását, ezért kérjük
Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen kiegészíteni az EEKD ezen
szakaszát, amelyben megjelöli ezen szakasz szerinti kizáró ok vonatkozásában elérhető
nyilvános adatbázis kibocsátó hatóság megnevezését és internetcímét (Gazdasági
Versenyhivatal: www.gvh.hu/dontesek).
C. Az ajánlat 37-38. oldalán a VI. rész: Záró nyilatkozata hiányos tartalommal került
benyújtásra. Kérjük az ajánlattevőt, hogy hozzájáruló nyilatkozatát az alábbi

tartalommal szíveskedjen kiegészíteni: Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hozzáférjen a jelen egységes európai
közbeszerzési dokumentum II-V. részek alatt az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S
034-061149 azonosítószámon, megjelent Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök,
tervezőrendszer beszerzésére, leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és a kezelő
személyzet betanítására 3 részajánlatban a dokumentáció szerint. tárgyú
Ajánlati/Részvételi felhívás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
Kérjük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek csatolni a fentebb
említett pontokkal kiegészített/javított, cégszerűen aláírt EEKD-t.
3. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában – többek között – az alábbiakat írta elő.
VI.3)További információk:
2. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
(…)
— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
— érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös
ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges
tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
Ajánlattevő nem csatolt változásbejegyzési eljárásáról semmilyen nyilatkozatot.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében változásbejegyzésükről szóló nyilatkozatot
benyújtani szíveskedjenek! Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a
fenti dokumentumokat is csatolni szíveskedjenek!
4. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2. pontjában – többek között – az alábbiakat írta elő.
VI.3)További információk:
2. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
(…)
— Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy szerződés aláírásakor rendelkezni fog ISO 9001
minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglétét igazoló dokumentummal, mely ajánlatkérő
részére átad és a szerződés hatályáig fenntart.
Ajánlattevő nem csatolta a fenti nyilatkozatot.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!
5. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentum 19. oldalán az alábbiakat írta elő.
Kérjük Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott berendezés,
illetve szoftverek együttesen rendszerbe foglalhatóak és közösen megfelelően működnek.
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a fenti nyilatkozatot.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek!

Ajánlattevő a fenti hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás kérésre nem nyújtotta be
hiánypótlását, felvilágosítását, így ajánlata a fentiekre tekintettel a 2. rész vonatkozásában a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívás, a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: --V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Gasztroenteorológiai eszközök
beszerzések
Az eljárás eredményes volt  igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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 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):
Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144 Budapest, Kőszeg u.
29.) (adószám: 10737956-2-42)
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval
csatlakozik avideóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp, pediatric: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan
csatlakozóvalcsatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Videókolonoszkóp, felnőtt: Változtatható bevezető cső merevség megléte /
Súlyszám:5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a
videóendoszkópostoronyhoz / Súlyszám: 6: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Videobronchoszkóp terápiás: A videóbronchoszkóp csatlakoztatható a
KórházBronchológiai vizsgálójában működő Olympus videóendoszkópos rendszerhez / Súlyszám: 5:
Igen.
Minőségi kritérium - Név: Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép, 1 db endoszkóp mosására: A
mosásihőmérséklet értéke Min 35°, max: 50 °C, Kérjük megadni! A kisebb érték a jobb. / Súlyszám: 5:
35°
Minőségi kritérium - Név: A mosási ciklusidő, Min: 30 perc, max: 40 perc, Kérjük megadni! A kisebb
érték ajobb. / Súlyszám: 5: 30 perc
Minőségi kritérium - Név: Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik. Kérjük megadni! Igen

válasz: 10pont, nem válasz: 1 pont / Súlyszám: 2: Igen.
Minőségi kritérium - Név: 1 db Nagyfrekvenciás vágókészülék argon modullal: ESD, EMR
beavatkozásokra isalkalmas. / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Pulzáló APC üzemmód megléte / Súlyszám: 5: Igen.
Ár - Súlyszám: 60: 61.773.158,- Ft
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és
az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.
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.)
Az ajánlattevő neve:
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: --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 ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: Fordított
arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin; további 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:
Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144 Budapest,
Kőszeg u. 29.) (adószám: 10737956-2-42)
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval
csatlakozik avideóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Videógasztroszkóp, pediatric: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan
csatlakozóvalcsatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Videókolonoszkóp, felnőtt: Változtatható bevezető cső merevség
megléte / Súlyszám:5: Igen.

Minőségi kritérium - Név: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a
videóendoszkópostoronyhoz / Súlyszám: 6: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Videobronchoszkóp terápiás: A videóbronchoszkóp
csatlakoztatható a KórházBronchológiai vizsgálójában működő Olympus videóendoszkópos
rendszerhez / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép, 1 db endoszkóp
mosására: A mosásihőmérséklet értéke Min 35°, max: 50 °C, Kérjük megadni! A kisebb érték
a jobb. / Súlyszám: 5: 35°
Minőségi kritérium - Név: A mosási ciklusidő, Min: 30 perc, max: 40 perc, Kérjük megadni! A
kisebb érték ajobb. / Súlyszám: 5: 30 perc
Minőségi kritérium - Név: Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik. Kérjük
megadni! Igen válasz: 10pont, nem válasz: 1 pont / Súlyszám: 2: Igen.
Minőségi kritérium - Név: 1 db Nagyfrekvenciás vágókészülék argon modullal: ESD, EMR
beavatkozásokra isalkalmas. / Súlyszám: 5: Igen.
Minőségi kritérium - Név: Pulzáló APC üzemmód megléte / Súlyszám: 5: Igen.
Ár - Súlyszám: 60: 61.773.158,- Ft
Kiválasztás indokolása: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati
felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek mindenben megfelelt, kizáró ok
vele szemben nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nagyfrekvenciás vágókészülék
argon modullal tétel esetében a készülék garanciális szerviz
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi műszer- és
Elektrotechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Temesvár u 20.) 107923332-43
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: --V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: --VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
1. rész: nincs.
2. rész:
Kezdete: 2017/06/29 Lejárata: 2017/07/08
3. rész: nincs.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/06/28
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/06/28
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
___________________________________________________________________________
_________________________________________________
1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben

Ellenjegyzem:

