SYNTRON Kft.

14. melléklet a 44/2015. (XL 2.) MvMrendelethez3’
KÖZBESZERZESI iWATBAZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek1 (/e/b/je mes az ej/árásértfele/őr összes ajánlatkérőt,)
[Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi

rPostai cím: Markusovszky Lajos utca 5.
Város: Szornbathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás

rüii~Aközbesnés~r~3Ta: Adásvételi szerződés MarkusovszkyEgyetenii Oktatókórház részére 2
db C íves sebészeti röntgen képerősítő beszerzése.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: az 2 darab C
íves röntgen képerősítő berendezés, 11.2.3. pontban meghatározott helyre történő szállítását, szerelési
munkálatokat, beüzemelést-beszabályozást, technikai-orvosszakmai próbaüzemeltetést, az üzemeltető
i képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat. Az ajánlatnak tartalmaznia keU annak
tételes felsorolását, hogy a vevő részéről fentiek teljesítéséhez milyen alapfeltételek (helyigény, áramellátás
I stb.) szükségesek. Vevő képviseletében 3 fő betanítása szükséges. Próbaüzem: 3 munkanap. Az ár
tartalmazza ajánlatkérő meglévő, cserére kerülő készülékének leszerelését, elszállításának költségét is.
Ajánlatkérő a 321 /2015. (X.30.) Korra rendelet 46. ~ (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” termninust minden
esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a
terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
A 2 darab C íves röntgen képerősítő berendezéssel kapcsolatos részletes, teljesítendő
minimumkövetelményeket, a közbeszerzési dokumentum specifikációs táblázata tartalmazza.
Ervénytelen az ajánlat, ha a megajánlott berendezések, áruk a benyújtott teljesített paraméterek, és
műszaki leírás alapján nem felelnek meg a dokumentációban a specifikációs táblázatban előírt teljesítendő
minimumkövetelményeknek, azaz a termékek adatlapján előírt minimumkövetelményeket a megajánlott
paraméterek nem elégítik ki.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mert 2 db, műszakilag azonos berendezés
kerül beszerzésre.

11.2) A közbeszerzés mennyisége
111.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére 2 db C íves
sebészeti röntgen képerősítő beszerzése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész

I IV.1.2) Az eljárás

fajtája: 81. ~ uniós nyílt

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
körülményekismertetése:
-

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 2017/S 238-493619
Ahirdetmeny szarna a Kozbeszerzesi Ertesitoben~ 17788/2017 (KEs~arn/evs~am)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (ée’éé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [1] Rész száma:2

[]

Elnevezés: Adásvételi szerződés

• Az eljárás eredményes volt X igen o nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
oA.szerződés megkötését megtagadták
_________

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e

__________

_____

új eljárás o igen o nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
__________

______

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedésekismertetése:2
____

V.2 Az eljárás eredménye2

__

_____

{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):

1.

Ajánlattevő neve:
Siemens Healthcare Kft.
Székhelye:
1143 Budapest, Gizella Út 51-57.
adószám: 25296826-2-44
alkalmasság indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajanlattevo a nyilatkozatai es lekerdezesek alapjan kizaro okok hatalya alatt nem ali Ajanlattevo a

benyújtott nyilatkozatai alapján megfe[el az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Nettó ajánlati ár (HUF):
40 800 000 Ft
TöbbietjótáHás
24 hónap
Erintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve
nem
Elő előnézeti átvilágítási kép az érintőképernyős monitoron
nem
Integrált WLAN kapcsolat lehetősége a PACS rendszerhez
igen
2.

Ajánlattevő neve:
Noritix Kft.
Székhelye:
2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 5.
Adószám: 25475649-2-13
alkalmasság indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áU. Ajánlattevő a
benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények
mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Nettó ajánlati ár (HUF’):
47 800 000 Ft
Többietjótállás
12 hónap
Erintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve
igen
Elő előnézeti átvilágítási kép az érintőképernyós monitoron
igen
Integrált WLAN kapcsolat lehetősége a PACS rendszerhez
igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(A~ alábbi tábIá~atban adja meg. A táblázatnak a~ ajánlattevő neve alatti osZtott osZlop bal oldalára a~ adott
ajánlatnak a~ adott részsZempont sZerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontsZámot,jobb oldalárapedz~g a~ e’rte’kelási
pontsZámnak a sú/ys~ámmal kialakított sZot~atát kell beírni.)
_______________

Az ajánlattevő neve:
Siemens Healthcare Kft.

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

A
részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
pontszám
az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám és

Az a~án1attevő neve: Noritix
Kft.

Értékelési

súlyszóm
szorzata

Értékelési
pontszám és
súlyszám szorzata

pontszám

Nettó ajánlali ár (FIUF):

60

10

600

8,535564854

512,1338912

Föbbietjótállás

10

10

100

5

50

Érintőképernyős vezérlőpult a e-íven
elhelyezve

10

O

O

10

100

Élő előnézeti átvilágítási kép az
érintőképernyős monitoron

10

O

O

10

100

10

10

100

10

100

Integrált WLAN kapcsolat lehetősége a
PACS rendszerhez

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

800

862,13

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2

0-10.

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 ajánlati ár esetében ajánlati árakat a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy
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 nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról
(KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. Fordított arányosítás).
E
Képlet:
legalacsonyabb érték a legelőnyösebb
•bb (Pmax
= A1 egja

—

“,nin) + emin

ahol
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskóla alsó határa
Álegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb; a legelőnytelenebb ajántat tartalmi eleme
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ajánlatkérő rnegszorozza a súlyszámmal. S
2.3.2. MINOSEGI KRITERIUM
A minőségi kritériumok összefoglalása:

A

Fenti módszer alapján kiszámított pontot

60

Egyenes arányosítással:
Jótállási idő: Teljes körű jótáliás a teljes időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka, alkatrész
és kiszállási költség térítés nélkül. min. 12 hónap Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő
érték: 36 hónap S10
A 12 hónap alatti megajánlás érvénytelen.
A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa O pont, felső határa 10 pont.
Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:
Az értékelési szempontok esetében ajánlatoknak a részszempont 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
(KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Képlet:
a legmagasabb érték a legelőnyösebb
A vizsgáit (~max

—

~mi,t) ~

Alegjobi,

ahol;
P:
s vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax; a pontskála felső határa
Pmin; a pontskála alsó határa
Alegjobb;
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb; a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált;
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A fenti módszer alapján kiszámított

pontot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal. S

10

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 váflalásokra 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.
Jótállási idő: Teljes körű többletjótállás a vállalt időszakra, azaz minden karbantartási és javítási munka,
alkatrész és kiszállási költséggel együtt a kötelező 12 hónapon felül (min. 0, az alatti megajánlás
érvénytelen), a Kbt. 77. ~ (1) bekezdésszerinti maximum pontot érő érték: 24 hónap többlet S10
Pontkiosztással:
Erintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve igen/nem (Előny a megléte!) S10
Elő előnézeti átvilágítási kép az érintőképernyős monitoron igen/nem (Előny a megléte!) S10
Integrált WLAN kapcsolat lehetősége a PACS rendszerhez igen/nem (Előny a megléte!) S10
A megajánlott parameter esetén (“Igen” válasz) 10 pont, nem teljesítése esetén (“Nem” válasz) O pont.
A Fenti módszer alapján kiosztott pontot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal. S 10
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 jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma
a legnagyobb. (Kbt. 77. ~ (2) bekezdése szerint)
Az eljárás nyertese az az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tette. (Kbt. 77. ~ (4) bek)
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
A nyertes ajánlattevő neve:
Noritix Kft.
Székhelye:
2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 5.
Adószám: 25475649-2-13
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő
benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények
mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A Fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
~ Nettó ajánlati ár (HUF):
47 800 000 Ft

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgaltatas osszege es ajanlatakivalasztasanak mdokai 2_

—

—~

——

—

I V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alváUalkozót kíván igénybe venni: telepítés
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
.2
amely(ek)nek teljesitesehez az ajanlattevo alvallalkozot kivan igenybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2
Aladdin Medical Kft., 10252246-2-18
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2

—

I

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:
Aladdin Medical Kft., 10252246-2 18, Ml
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 tevők2
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:2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (20 18/05/09) / Lejárata: (20 18/05/22)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (20 18/05/09)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/09)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A modositott osszegezes megkuldesenek idopontja: (eeee/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (íée’é/hh/nn)
VI.1.9) A Javitott osszegezes megkuldesenek idopontja: (eeee/hh/nn)
VI.1.1O) További információk:2
Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre áUó fedezet összegét,
pórfedezet bevonására volt szükség. A pótfedezet összege: nettó 7 029 000 Ft+ 27° o áfa (1 897 830 Ft),
bruttó 8 926 830 Ft

~ s~ükseg szerinti számban ismétei/e me~g
2

adott esetben

