Ajánlattevő megnevezése: Kapcsolattartó

neve:

Judit

ILIPS Maqyarorszáq Kft.l Lakatos

E-mai! címe:

[udit.lakatos@philips.com

Tárgy: az ajánlatok elbírálásáról készítettösszegezés megküldése
Megküldött oldalak száma: 1+9 oldal
Ti

sztelt Ajá n lattevők!

A,, Philips típusúgépek karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Ma rkusov szky Egyetem i oktatók őrház, ajá n latkérő mel lékelten meg kÜ ld i
Önöknek az ajánlatok elbírálásáról készítettösszegezést.
Kelt: Szombathely, 20Í7. március 31.
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összee zÉsxözseszeezÉsr euÁnÁs EREDMÉnvÉnől
Rjánlatkérő neve, székhelye: Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
(97OO Szombathely, Markusovszky L. u. 5.)
A közbeszerzési eljárás tárgya: Philips típusúgépek karbantartása

A közbeszerzési eIjárás nyilvántartási száma: Ha

hirdetménnyel
indul, az iktatószáma_és/vagy adott esetben a hirdetmény nélkÜl Índuló
etjá rásba n az ajá n tatkérő szervezetnét haszná lt nyilvá ntartási szám

A Döntéshozól Dr. Nagy Lajos Íőigazgatő

I.1) Név és címek (jetötje meg az etjárásért feletős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: M arkusovszky Egyetemi oktatőkőrház
Postai cím: Markusovszky L. u. 5.
Postai irányítószám 9700
Város: Szombathely
II' szakaszzTárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
rárgy: A kórházban meglévő és működő Philips típusúgépeinek
karbantartási szolgáltatásának elvégzése a dokumentációban részletezettek
:

szeri nt.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
'Kés2ülék
' '; .'':':':
,
megnevezese
r'

$

:.:"'

Philips Essenta

Az utolió

*i

5'á#

iaőszaróJ

felüIvizsgárái
dátumát

2008.1 1.28.

o801446

20L7.O2.O4.

Digital
Diaqnost,
Practix
Convenio
ACHIEVA 3.OT

2007,o7.26.

07023s

2016.01.28.

2008. L2.22.

24LL5

Pinnacle

2000. 12.01.

ROs101167

DR

MR

2007.o7,26.

PC 1-O

180

2016.01.28.

.

tervező

NRTE Backoffice Server Upgrade 810X

Gyári szám: DC031119181
EasyRAID S8A2-4TT RAID tömb
Gyári szám: DE87363515

Közös Közbeszerzési Szőjegyzék (cPV): CPV: 50400000

IV. szakasz: Eljárás

ry.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, i!letve fejezete szerinti eljárás került
alkalma zásra= A 2015. évi cXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)

fejezete szerinti eljárás.

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 98. s (2) c) pont szerinti eljárás.
IV.1.3) Hirdetmény néIküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás
a ka l m a zását mega l a pozó körü l mények ismertetése :
A Kbt. 98.5 Q) c) pontja alapján : a szerződést műszaki-technikai
sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárőlag egy
t

maghatározott szervezet képes teljesíteni.

IV.2) Adminisztratív információk
lv.2.1) Az adott eIjárásra vonatkoző közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapbanl: [ ]t ]t ][ ]/S t ]t ]t ]-t ]t ]t ]t ]t
rt lt l
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben1:[ ]t ]t ]t ]t ]/t ]t ]t ]t ]
(KÉ-szám/évszám)

Iv.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az

eljárást megindító fe!hívás megküldésének, illetőleg
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja (adott

a

esetben)=

20L6.12.08.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményénekismertetése
érdekébentett intézkedések ismertetése (adott esetben)2: nem
releváns

V. szakasz: Az eljárás eredménye3
A szerződés száma: [1 ] Rész száma (adott esetben); [ ]
Elnevezés:
nem
Az eljárás eredményes volt:
v.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

!

(adott

esetben)

V.1'1) A befejezetlen eljárás oka:
nem releváns
Az eredménytetenség indoka:

Az eljárás eredménytelen a

Kbt.

75.

s (1)

bekezdés a) pontja alapján.

Az eljárás eredménytelen a

Kbt.

75.

s (1)

bekezdés b) pontja alapján.

Az eljárás eredménytelen a

Kbt.

75. g (1) bekezdés c) pontja alapján.

VAgY

vagy

vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. 5 (2) bekezdés a) pontja alapjána.
vagy
1

szükstig szerinti számban ismételje meg
A Kbt' 28. s (4) bekezdés szerinti esetben kell kitölteni, miszerint: ,,A közbeszerzési
eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve
piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás
e!őkészítése,valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak
kcvetelrnényeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében.Az ajánlatkérő köteles minden
szükséges intézkedést- különösen a re!eváns információk kozléséta közbeszerzési
dokumenturnokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő rneghatározását
megtenni a Verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő
el bá násá ra vonatkozó a la pelvek érvényesü lése érdekében'''
3
szükség szerinti számban ismételje meg
o Ha az eredménytelenségi eset oka a teljesítéshezeredetileg rendelkezésre álló anyagi
fedezet egészben vagy részben történő elvonása , az ajánlatkérő köteles tájékoztatást
adni a rendelkezésre állt anyagi fedezet összegéről, valamint arről, hogy az mely
szervezet döntésével, mikor és milyen okból kerÜlt elvonásra, átcsoportosításra.

2

s1l

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. g (2) bekezdés b) pontja alapján.
vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. s Q) bekezdés c) pontja

alapján.

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. s (2) bekezdés d) pontja alapján.
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul_e új eljárás? nem

igen

!

releváns
nem

V.1.3) Az érvényesajánlatot tevők (adott estben)
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk in-dokolása és ajánlatuknak az
értét<etésiszempont szerinti tartalmi eleme(i)s:

Ajánlattevő neve, címe

-

PHILIPS Magyarország Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 1IC.

összesített nettó ajánIati ár

l

6

39.660.000,'Ft/év

A fenti (közös) ajántattevők ajánlatai mindenben megfelelnek

a

tariatmának, a műszaki leírásban található' valamint

a

tárgya!ások során7 vé9legesített közbeszerzési dokumentumok

jogszabátyok e!őírásainak, (közös) ajánlattevők a nyilatkozataik
éJletérdezésekalapján kizárő okok hatálya alatt nem állnak.

(Közös) Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján
előírt alkalmassági követelmények
megfelelnek az

mindegyikének, ezért érvényessényilváníthatók.8
V.1.4) Az érvénytelen ajántatot tevők (adott esetben) nem releváns
5

A bontási jegyzőkönyvből másolva, adott esetben ügyelni szükséges a számítási hiba
javítására '
6 Felolvasólappal összhangban! Egyéb esetbeni
,,Azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
(részszempontok)
alapján értékelésrekerülnek"
szempont
az
értékelési
amelyek
7 Amennyiben nem történt változás a tárgyalások során, úgy a ,,tárgyalások során"
kifejezés törölhető.

Abban az esetben, ha volt alkalmassági követelmény előírva az eljárás során. Egyéb
esetben törölhető'
9 Amennyiben nem történt változás a tárgyalások során, űgy a ,,tárgyalások során"
kifejezés torölhető.
'0 Ábban az estben, ha nem volt alkalmassági követelmény előírva az eljárás során.
Egyéb esetben törölhető.
8

Az érvénytelenajánlatot tevők neve/ címe és az érvénytelenségindoka:
Y.2 Az etjárás eredménYe (adott esetben)

V.2.1) AjánIatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 1 ] darab
v.2.2) Az érvényesajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelésiszempont szerinti tartalmi eleme(i)11

Ajánlattevő neve, címe
PHILIPS Magyarország Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 11C.

:

összesített nettó ajánlati ár

12.

39.660.0oo,- Ft/ év

A fenti (közös) ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek

a

műszaki leírásban található' valamint

a

tárgyaIások során13 vé9legesítettközbeszerzési dokumentumok

tartalmának, a

jogszabályok előírásainak, (közös) ajánlattevők a nyilatkozataik
és lekérdezések ala pján kizárő okok hatálya alatt nem állnak.

(Közös) Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján
előírt alkalmassági követelmények
megfelelnek az
mindegyikének, ezért érvényessényilváníthatók.14

V.2.3) Az ajánlatok értéketése(adott esetben) nem releváns
(Az atábbi tábtázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti
osztott osztop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont
A bontási jegyzőkönyvből
javítására '

másolva, adott esetben ügyelni szükséges a számítási hiba

szem po nt ( részszem pontok)

a la

11

a főbb,

számszer(isíthető adatok, amelyek az értékelési
értékelésrekerü l nek"
13 Amennyiben nem történt változás a tárgyalások során, úgy a
,,tárgYalásos során"
kifejezés törölhető.
1oAbban az esetben, ha volt alkalmassági követelmény előírva az eljárás során. Egyéb
esetben törölhető'
'5 Amennyiben nem történt változás a tárgyalások során, úgy a ,,tárgyalásos során''
kifejezés törölhető'
16
Abban az estben, ha nem volt alkalmassági követelmény előírva az eljárás során.
Egyéb esetben töröl hető.
1-z

Egyéb esetben: ,,Azok

pjá n

ti

í

szerÍnti tartatmi elemeire adott értékelésipontszámotl jobb oldalára pedig
az értékelésipontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az
értékelés
részszem
pontja

i

(adott
esetben
alszempo
ntjai is)

A
részszem
pontok
súlyszám
ai (adott
esetben az
alszempo
ntok
súlyszám
aÍ is)

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

Érték
Érték
elési
ponts
zám

elési
ponts
zám és
súlysz
ám

szorza
ta

Érték
elési
ponts
zám

Értéke
lési
ponts
zám és
súlysz
ám

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő

Érték
Érték
elési
ponts
zám

szorza
ta

elési
ponts
zám és
súlysz
ám

Értéke
Érték
elési
ponts
zám

szorza
ta

A súIyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:-

v.2.3) Az ajánlatok értéke!ésesorán adható pontszám alsó és
felső határa (adott esetben)i
nem releváns
v.2.4) Az ajántatok értékelésesorán módszernek (módszereknek)
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán a
ponthatárok közötti pontszá mot (adott estben) :
nem releváns
V.2.5) A nyertes ajánlattevő neve' címe, az eIlenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve, Székhelye: PHILIPS Magyarország Kft' - 1097 Budapest,
Konyves Kálmán krt. 1lC.
El lenszolgá ltatás összege:
39.660.0oo,- Ft/ év.

lési
ponts
zám és
súlysz
ám

Az ajánlatok bírálati szempontja 76. $ (2) a): Legalacsonyabb ár
(nettó Ft). A Kbt. 76.s (5) bekezdés alapján kerÜlt megállapításra
a legalacsonyabb ár értéke!ésiszempont.

V.2.6) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő

neve' címe, az ellenszolgáItatás összege és

kiválasztásának indokai (adott esetben): nem releváns

ajánlata

Ajánlattevő neve, székhelye Ellenszol9á ltatás összege:A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényesajánlata tartalmazta a nyertes
ajánlatot követő legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást. / A fenti (közös)
ajánlattevő(k) érvényesajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő
legalacsonyabb költségű ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k)
érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték
:

arányt megjelenítő ajánlatot.

v.2.7) Alválta!kozó(k) igénybe vétele (adott estben):
igen tr nem X
Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. s (6) bekezdése alapján -!em írta, hogy az
a;'ánlátban meg kell jelölni alvállalkoző igénybe vételét.17

nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni: ... / Nincsen.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (adott esetben): .'' /

A

Nincsen.

V.2.8) Alvál!a!kozó(k) megnevezése (adott esetben): nem releváns
V.2.9) Az alkaImasság igazolásában részt vevő szervezetek (adott
esetben)i nem releváns
Ajánlatkérő a Kbt. 115. s (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági
követelményeket.1B
Az erőforrást nyújtó Szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek)

megjelölése, amely(ek) igazolása érdekébenaz ajánlattevő ezen
Szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: '.. l
Nincsen.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek)
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekébenaz ajánlattevő ezen
17
18

adott esetben
adott esetben

Szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot tevő ajánlatában: ..' /Nincsen.
V.2.10) Az érvénytetenajánlatot tevők (adott esetben): nem releváns
Az érvénytelenajánlatot tevők neve' címe és az érvénytelenségindoka: -

A közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlat(ok) alapján a fenti eredményt
jóváhagyom, továbbá kijelentem, hogy az eljárással összefüggésben nem

áll fenn velem szemben a Kbt. 25. s-ában

összeférhetetlenség.

Kett: Szombathely, 2oL7. év március 31. napján.

meghatározott

