14. melléklete 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek 1 Oelölie meg az e/jérásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky Lajos u. 5..
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya: „MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ RÉSZÉRE SPECT CT
KÉSZÜLÉK BESZERZÉS, OPCIONÁLISAN PET BŐVÍTÉSSEL”
11.2) A közbeszerzés mennyisége
11.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
I darab SPECT CT berendezés
Opciók ismertetése:
1db PET kiegészítés.
1 db Automata fecskendőtöltő rendszer.
I db Nagynyomású röntgen kontrasztanyag injektor.

IV. szakasz: Eljárás
lvi) Meghatározás
lvii) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész XII. fejezet
IV.i.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81 ~ nyílt eljárás
~

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
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2

2017/138
Árubeszerzés
Ajánlati/Részvételi felh ívás/201 5 EU HL
Nyílt eljárás
2017.08.09.
10935/2017

1

CPV Kód:

33100000-1
Ajánlatkérő:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5
Ajánlattételilrészvételi jelentkezési határidő: 2017.09.12.
TI Cím
ND Dokumentum száma
PD A közzététel dátuma
OJHLS
2017/S 149-308234

Magyarország-Szombathely: Orvosi felszerelések
308234-2017
05/08/2017
149

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
-

~

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [G!

-0/2017] Rész száma:

2 ~

Elnevezés:

Az eljárás eredményes volt X igen ~ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ~
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
~ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredmánytelencág indoka:
~ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul e Új eljárás ~ igen L~ nem
V.1 .3) Az érvényes ajánlatot

ő2

Ajánlattevők neve ás címe alkalmasságuk indekciása ás ajánlatuknak az értékelési szempent szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1 .4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe ás az érvénytelenség indoka:

~m~rt~
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
P~jánlattevők neve, címe
szerinti tartalmi eleme(i):

~ alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont

Az ajánlattevő neve, székhelye:

Ertékelési szempontok

Nettó ajánlati ár (HUF)
SPECT
kamera/detektor!
Fotoelektronsokszorozók detektoronkénti száma
SPECT kamera/NEMA jellemzők I NEMA
beütésszám értéke a maximális 20% ablak
mellett
CT készülék! A kis kontrasztú felbontás
mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT
estén helikális módban, iteratív rekonstrukció
megengedett)
Jótállási idő: Teljes körű jótállás a teljes
időszakra, azaz minden karbantartási és
javítási munka, alkatrész és kiszállási költség
térítés nélkül, beleértve a röntgencső
korlátozás nélküli garanciáját
SPECT kamera/NEMA jellemzők I NEMA
belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke
SPECT kamera/NEMA jellemzők I NEMA
belső uniformitás UFOV- differenciális
legkisebb értéke
SPECT kamera/NEMA jellemzők I NEMA
belső linearitás UFOV- abszolút értéke
Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások!
Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció
funkció megléte a nem 99mTc izotóppal
végzett
tomografikus
vizsgálatokhoz
(lgenlNem)

A részszempont
ok
súlyszáma

150

Ajánlattevő neve: Mediso Medical
Imaging Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037
Budapest, Laborc u. 3.
Adószám: 1338391 0-2-41

Ajánlat
tartalmi
elemei
383 980 000
60

10

Ertékelé
si
pontszá
m
10,0000

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata
1500,0000

10,0000

100,0000

10

500

10,0000

100,0000

10

3,89

10,0000

100,0000

30

12

10,0000

300,0000

10

6,3

10,0000

100,0000

10

1,9

10,0000

100,0000

10

0,3

10,0000

100,0000

10

Igen

10,0000

100,0000

~ ~ IMIIILi ~

2500,0000

Mediso Medical Imaging Systems 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
3

ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, Jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az aiánlattevő neve, székhelye:

Értékelési szempontok

Nettó ajánlati ár (HUF)
SPECT
kamera/detektor!
Fotoelektronsokszorozók detektoronkénti száma
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA
beütésszám értéke a maximális 20% ablak
mellett
CT készülék! A kis kontrasztú felbontás
mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT
estén helikális módban, iteratív rekonstrukció
megengedett)
Jótállási idő: Teljes körű jótállás a teljes
időszakra, azaz minden karbantartási és
javítási munka, alkatrész és kiszállási költség
térítés nélkül, beleértve a röntgencső
korlátozás nélküli garanciáját
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA
belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke
SPECT kamera/NEMA jellemzők / NEMA
belső uniformitás UFOV- differenciális
legkisebb értéke
SPECT kamera/NEMA jellemzők I NEMA
belső linearitás UFOV- abszolút értéke
Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások!
Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció
funkció megléte a nem 99mTc izotóppal
végzett
tomografikus
vizsgálatokhoz
(Igen/Nem)

A részszempont
ok
súlyszáma

150

Ajánlattevő neve: Mediso Medical
Imaging Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037
Budapest, Laborc u. 3.
Adószám: 13383910-2-41

Ajánlat
tartalmi
elemei
383 980 000
60

10

Értékelé
si
pontszá
m
10,0000

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata
1500,0000

10,0000

100,0000

10

500

10,0000

100,0000

10

3,89

10,0000

100,0000

30

12

10,0000

300,0000

10

6,3

10,0000

100,0000

10

1,9

10,0000

100,0000

10

0,3

10,0000

100,0000

10

Igen

10,0000

100,0000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 21.10
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: 2
Az értékelés módszere:
Az 1. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a
felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére
maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan
kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
4

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ2016. évi 147. szám; 2016. december2l.).
Képlet:
a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb (1. értékelési szempont)
P = A legjobb JA vizsgált (P max P mm) + P min
-

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
A fenti módszer alapján kiszámított pontot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal.
S= 150
2.3.2. Minőségi kritérium
A minőségi kritériumok összefoglalása:

Értékelési szempont

Erték, mely
a kedvez~
irányban
Érték melytől
meghalad
Forditot
kedvezőtlen
megajánlá
Egyenes
t
irányban
esetén a
arányosít aranyos
való eltérés
ponthatá
ásos
ításos
érvénytelens
felső
értékelés értékelé
éget
határával
5
eredményez
azonos po
kerül
kiosztásr

Abszolút
értékelés

Mérték Súlyszá
m
egyseg

A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja
szerinti adható pontszám alsó
és felső határa

I
10
1-10 pont
pont pont

1-10
pont

SPECT kameraldetektor

Foto-elektronsokszorozók
detektoronkénti száma

db

S=10

mm

S 10

Előny a
nagyobb

55

65

Előny a
kisebb

7,8

6

S=10

Előny a
kisebb

2,7

1,8

S=10

Előny a
kisebb

0,7

0,2

310

600

SPECT kameralNEMA jellemzők

NEMA belső térfelbontás
UFOV-FWTM értéke
NEMA
belső
uniformitás
UFOV- differenciális legkisebb
értéke
NEMA belső linearitás UFOVabszolút
értéke
NEMA beütésszám értéke a
maximális 20% ablak mellett

%
mm
kcps

Előny a
nagyobb

S=10

Rekonstrukciós és_képfeldolgozó_eljárások

Felbontás helyreállítás és
zajkompenzáció nem 99mTc
izotóppal végzett tomografikus
vizsgálatokhoz

S10

CT készülék

A kis

kontrasztú

felbontás

mGy

S=10

Nem

Igen

I

I
5

Előny a

18

mérésnél
alkalmazott
sugárdózis (spirál CT estén
helikális
módban,
iteratív
rekonstrukció megengedett)

kisebb

A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa I pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő
a pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:

I.

fordított arányosítással:

SPECT kameralNEMA jellemzők I NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM értéke (mm, Előny a kisebb)
(legfeljebb 7,8 mm, .Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 6 mm) S=10
SPECT kameralNEMA jellemzők! NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke (%‚ Előny
a kisebb)(legfeljebb 2,7%, .Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 1,8%) S10
SPECT kameraiNEMA jellemzők I NEMA belső linearitás UFOV- abszolút értéke (mm, Előny a kisebb)
(legfeljebb 0,7 mm, .Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 0,2 mm) S=10
CT készülék! A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban,
iteratív rekonstrukció megengedett) (legfeljebb 18 mGy Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő
érték: 5 mGy) S=10

Az értékelési szempontok esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a
felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére
maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan
kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ2016. évi 147. szám; 2016. december2l.).
Képlet:
a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb
P = A legjobb JA vizsgált (P max P mm)
-

+

P min

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
A Kbt. 77. ~ (1) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy
alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban
az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást,
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
SPECT kameraiNEMA jellemzők I NEMA belső térfelbontás UFOV-FWTM Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti
maximum pontot érő érték: 6 mm
SPECT kameralNEMA jellemzők I NEMA belső uniformitás UFOV- differenciális legkisebb értéke Kbt. 77.
~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 1,8 %
SPECT kameralNEMA jellemzők I NEMA belső linearitás UFOV- abszolút értéke Kbt. 77. ~ (1)
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bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 0,2 mm
CT készülék! A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (spirál CT estén helikális módban,
iteratív rekonstrukció megengedett) (Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 5 mGy)
S= 10
II. egyenes arányosítással:

SPECT kameraldetektorl Foto-elektronsokszorozók detektoronkénti száma (db, Előny a nagyobb) (min. 55
db, Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 65 db) S10
SPECT kameralNEMA jellemzők I NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett (kcps, Előny a
nagyobb)(min. 310 kcps, .Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 600 kcps) S=10
Jótállási Idő: Teljes körű jótállás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész
és kiszállási költség térítés nélkül, beleértve a röntgencső korlátozás nélküli garanciáját. min. 12 hónap Kbt.
77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 36 hónap S=30
A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa I pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő
a pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:
Az értékelési szempontok esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a
felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére
maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan
kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december2l.).
Képlet:
a legmagasabb érték a legelőnyösebb P

=

A vizsgált JA legjobb (P max P mm)
-

+

P min

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
A Kbt. 77. ~ (1) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy
alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban
az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást,
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
SPECT kamera/detektorJ Foto-elektronsokszorozók detektoronkénti száma Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti
maximum pontot érő érték: 65 db
SPECT kameralNEMA jellemzők I NEMA beütésszám értéke a maximális 20% ablak mellett (.Kbt. 77. ~
(1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 600 kcps
Jótállási Idő: Teljes körű jótállás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész
~s kiszállási költség térítés nélkül, beleértve a röntgencső korlátozás nélküli garanciáját Kbt. 77. ~ (1)
bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 36 hónap S=10
Ill. pontkiosztással:
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Rekonstrukciós és képfeldolgozó eljárások! Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció funkció
megléte a nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz (Igen/Nem) S=1 O
A megajánlott parameter esetén (Igen” válasz) 10 pont, nem teljesítése esetén (Nem válasz”) egy pont.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító
felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. (Kbt.
77. ~ (2) bekezdése szerint)
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes. (Kbt. 77. ~ (4) bek)
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, ~ az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Mediso Medical Imaging Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Laborc u. 3.
Adószám: 13383910-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 383980000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, összességében a legkedvezőbb
ajánlat, és az elért pontszáma:2500,00 pont.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe,
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2

ajánlat, mert az egyetlen

~ az

nem releváns
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Automata fecskendőtöltő rendszer szállítása
Nagynyomású röntgen kontrasztanyag injektor üzembe-helyezése
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,

‘zájna:

2

Bayer Hungária Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 3. 10263002244
Comecer SpA Via Maestri del Lavoro, 90 48014 Castel Bolognese RA Italy 1T02404790392
V.2.1O) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek),_adósz~jjj~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),_adósz~rn~ 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, adószárrj~ és az érvénytelenség indoka: nem volt
8

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

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (I Lejárata:
moratórium.

Q Kbt.

131. ~ (8) bek a) pontja szerint a tárgyi eljárásban nincs szerződéskötési

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/1 1/1 6)
Vl.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/1 1/1 6)
Vl.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
Vl.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
Vl.1 .7) Az összegezés javításának indoka:

2

(éééé/hh/nn)

2

Vl.1 .8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
Vl.1 .9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.’1.1O) További információk:

2

1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

