14. melléklet a 44/2015. (XI. 2J MvM rendelethe~
KÖZBESZERZESI ADATBAZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek 1 (7elölje me~ a~<’ ejárásért fele/őr összes ajánlatke’ró’t,)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky L. u. 5.
Város: Szombathely
Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés traumatológiai implantátumok: csípőszegek beszerzésére,
szállítására, egy éves időtartamra konszignációs raktár kihelyezésével
11.2) A közbeszerzés mennyisé~e
11.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Csípőszeg combnyakcsavarral.
Rövid szeg 105 db.
Hosszú szeg 42 db.
Combnyakcsavar 145 db.
Reteszcsavarok méret szerint 180 db.
Zárókupak standard 145 db.
2. rész: Csípőszeg spirál pengével.
Standard szeg 48 db.
Rövid szeg 4 db.
Hosszú szeg 8 db.
Combnyak penge 60 db.
Reteszcsavarok méret szerint 60 db.
Zárókupak: 60 db.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. ~ szerinti nyílt eljárás
~\T.l.4)

alit]
z’átmggloz’ko lményJsmert~~:
Hirdetmény néflwli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: I 2017/S 177-361891
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesítőben: I 13073/2017 (KE-s~ám/évs~ám)
-

~\r.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén sz eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a

r(özbcszcrzéoi Hatóság tájékoztatásának napja:

(.~ó,’hb/;m)

!V.2.3) Az előzetes piaci kon~ultáeiók eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ~
13L~2.1) Elektroj~ii
‘lel~gr” kommj ikáei’se~zlrözőlralkalmazásának indoka:4
~ tö~~rn ik zé:reb útáq’nak indoka.

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [1 I Rész száma: 2 [1
Az eljárás eredményes volt x igen 2 nem

Elnevezés: Adásvételi keretszerződés

\T.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ~

A befejezetlen eljárás oka
közbc~zcrzési c1járá~t eredménytelennek minósítették.
Az crcdménytclcn~ég indoka:
~zerződé~ mcgköté~ét megtagadtók

\T.1.1)

~

\

~

~.

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul c új eljárás ~ igen ~ nem

V.1.3) Az érvényea ajánlatot tcvők2
Ajániauevők neve é~ síme alka1ma~águk ind8k81á~e é2 ajánlatuknak az értékelé~i ~zempant ~efnt tartaJmi eleme(i):
V14) Aj érvénytelen

Az

ajánlatot tevők

érvénytelen ajánlatot tevők neve, eíme é~ az érvénytelen~ég indoka:

~

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 ~
5száma alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: ScanMedic Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Benyovszky M. u. 43.
Adószáma: 12259902-2-42
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
I. rész
Számszerűsíthető
bírálati rész-,
illetőleg
alszempontok
Az eHenszolgáltatás
összege: Nettó ajánlati
ár_(Ft)
Műszaki szakmai
szempontok

Súlyszám

Minimum
követelmények

Ajánlat

70

18 988 600 Ft

Szeg

2

A szeg hosszúsága
minél több méretben
álljon rendelkezésre
(minimum 6 több a
kedvező)
A szeg és főcsavar
illeszkedése több

minimum
6 méret
több a kedvező

Igen, 12
féle méretben áU
rendelkezésre

-

-

3

szögben álljon
rendelkezésre 120°135° (minimum 2több_a_kedvező)

8

minimum 2 méret

Igen, 4 méret (120°, 125°, 130° és
135°) rendelkezésre áU

Combnyakcsavar
Biztosítson széles
választékot 70 mm130 mm között több a

méretválaszték,
minimum 9 mérettöbb a kedvező

Igen,között)
13 méret
(70 mm-130
rendelkezésre
állmm

kedvező
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(A~ alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára a~ adott ajánlatnak ar~
zdott ríszszempont sZerinti tartalmi elemeire adott értékele’siponts~ámot, Jobb oldalárapedi,g az e’rte’kelésipontsZámnak a
vú/ys~ámmal kialakított sZorZatát kell beírni.)
Értékelési pontszám és
sólyszám
szorzata

Számszerűsíthető bírálati rész-’ illetőleg alszempontok

Súlyszám

Értékelési
pontszám

Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)
A szeg hosszúsága minél több méretben áUjon

70

10

700

11

10

110

8

10

80

rendelkezésre_(minimum_6_-_több_a_kedvező)
A szeg és főcsavar illeszkedése több szögben áUjon
rendelkezésre 120°-135° (minimum 2- több a

—

kedvező)
Biztosítson széles választékot 70 mm- 130 mm
között több a kedvező
Osszpontszám

11

10

110
1 000

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: 2
Nettó ajánlati ár (Ft) S70
~k megajánlott termékek együttes ára. A megadott nettó összár értékelési szempont.

A nettó ajánlati összárat Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság 2016.
december 21-i útmutatója alapján.
Alkalmazott képlet:
P (Alegjobb!Avizsgált)*(Pmax~Pmin) +Pmin,
ahol
P: a vizssált ajánlati elem adott rószszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: apontskálafelső határa,
Pmin: apontskála alsó határa,
41eg/obb: a le~gelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (l~galacsonyabb),
‘4vizs~gált: a vizssált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlattevő „0”, azaz nuUa Forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. ~ (1) bekezdésének e)
pontja alapján.

2.3.2. Minőségi értékelési szempont
I. Csipőszeg combnyakcsavarral
Számszerfísithető
bírá1aű~rész-, illetőleg
alszempontok
Az eflenszolgáltatás
összege: Nettó ajánlati
ár (Ft)
Műsnki szakmai

Súlyszám

Minimiun

követelmények

Értékelés vi~sgálat4
Fordított arányosítás

70

P(AlegjobblAvizsgált)*(Pmax~Pmin) +Pmin,

szempontok
Szeg

A szeg hosszúsága
minél több méretben
álljon rendelkezésre
(minimum 6 - több a
kedvező)

A szeg és főcsavar
illeszkedése több
szögben álljon
rendelkezésre 120°135° (minimum 2több a kedvező)

11

8

Pontkiosztás:
5 méret, és 5 méret alatti méret alatt: érvénytelen
az ajánlat
6 méret: 1 pont
minimum 6 méret
7 méret: 5 pont
8 méret: 10 pont
Kbt. 77. ~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintje, mely felett maximális
pontszámot_kap_ajánlattevő:_8 méret
Pontkiosztás:
1 méret és O méret: érvénytelen az ajánlat
2 méret: 1 pont
3 méret: 5 pont
minimum 2 méret
4 méret: 10 pont
IKbt. 77. ~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintje, mely felett maximális
pontszámot_kap_ajánlattevő:_4_méret

Combnyakcsavar
4

Biztosítson széles
választékot 70 mm130 min között több

11

méretválaszték
minimum 9 méret

Pontkiosztás:
8 méret, és 8 méret alatti méret alatt: érvénytelen
az ajánlat

9 méret; 1 pont
10 méret;5 Pont
1110 pont

a kedvező

Kbt. 77. ~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintje, mely felett maximális
pontszámot kap ajánlattevő; 11 méret
R.észajánlatonként, az egyes alszempontok és résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszárnmal
felszorzásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát.
V.2.6) A nyertes ajánlattevőneve, címe, j~zárna, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevó neve: ScanMeclic Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Benyovszky M. u. 43.
Adószán-ia: 12259902-2-42
Kiválasztás indokolása: ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és egyedüli ajánlattevőként a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be.
I. rész
I. Csipőszeg combnyakcsavarral
Számszeruísíthető
bírálati rész-,
illetoleg
alszempontok
Az eUenszolgáltatás
összege: Nettó ajánlati
ár_(Ft)
.

1

„

Sulyszam

Minimum
kovetelmenyek
..

70

Ajanlat

18 988 600 Ft

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőlb ajánlatot tevő neve, címe, a ~aámJk az cflcnszolgáltatás összege ás ajánlata kiválasztásának
indokair~

fl27)

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 ~ igen x nem
X nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
w~in
X nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a itözbeszerzésnek az(ol~ a része(i), amely(el~nek teljesítéséhez az
ijánlattevő alvállalkozót Idván igénybe venni; ~
V29) Alvállnlkoaó(k~ megnevezéaea~azáma: ~
\T210) Az alkalmasság igaaolásábnn részt Vevő szervezetelt
Az erőforrást nyójtó szervezet(elí~tis~záj~~és az alkalmassági ltövetelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdeltében az ajánlattev(
;zen szervezet(elt)re (is) támaszkodilt a nyertes ajánlattevő ajánlatában;
Az erőforrást nyójtó szervezet(ek)~~zám és az alkalmassági követelmény(elt) megjelölése, amsly(ek) igazolása érdekében az ajánlattev(
szen szervezet(elt~re ~is) tárnaszkodilt a nyertes ajánlatot Itövető legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában;
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, inú;zárna és az érvénytelenség indoka;
t~i2)Azösszeférhecenégi hely~Wh’dtása érde~pj~a’nlev”~.4ltaleintézltedéseljrmepetésp:S

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [21 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
Az eljárás eredményes volt x igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
‘/.1.1) A befejezetlen eljárás oka
~ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka;
A szerződés megkötését me~egadták
~J.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul e új eljárás

igen ~ nem

V.1.3) -~ érvényes ajánlatot tevők5
\jánlattevők neve és címe alkalmasságok indoltolása és ajánlataknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i);
~T.1.1) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka;

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
g~6~záma alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Johnson 8~ Johnson Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Adószáma: 10495 177-2-44
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
II. rész

Számszerűsíthető bírálati rész-,
illetőleg alszempontok
~

Az ellenszolgáltatás összege: Nettó

ajánlati_ár_(Ft)
Műszaki szakmai szempontok

II. Csfpősze~ spirál pen~éve1
Minimum
Súlyszám
követelmények

Ajánlat

70

6 849 600 Ft

Szeg
A szeg hosszúsága minél több
méretben álljon rendelkezésre
~minimum_6-_több_a kedvező)
A szeg és főcsav~ir illeszkedése

2

~
~

4

több szögben álljon rendelkezésre
120°-135° (minimum 2- több a
kedvező)
Legalább két átmérőjű szegsorozat
álljon rendelkezésre a szerződés
időtartama alatt (a több a kedvező)

8

minimum 6 mérettöbb a kedvező

4

~ 2 méret

8

minimum 2 méret
- több a kedvező

igen, 9 méret

igen, 3 méret, 125°- 130°

-

135°

igen, 2 méret

Combnyak spirál penge
~

Széles választékot biztosít 70 mm130 mm között (több a kedvező)

8

minimum 9 méret
több a kedvező

6

A penge lyuggatott, augmentálásra
alkalmas legyen

2

(Igen/Nem)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

-

igen, 75 mm-130 mm-ig, 12 méret
igen

2

(A.~ alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osZtott osZlop hal oldalára a~ adott ajánlatnak a~
adott ríszszempont sZerinti tartalmi elemeire adott e’rtékele’sipontsZámot,jobb oldaláraped~g az értékele’sipontsZámnak a
sú/ys~ámmal kialakított sZorZatát kell beírni.)

Ertekelesi
pontszám

Értékelési pontszám ~s
sulyszam
szorzata

70

10

700

8

10

80

4

10

40

8

10

80

8

10

80

2

10

.

‚

„‚~‚‚.~.,‚

Szamszerusitheto biralati resz~-, illetoleg alszempontok

Sulyszam

Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)
A szeg hosszúsága minél több méretben álljon
rendelkezésre_(minimum_6-_több_a_kedvező)
A szeg és főcsavar illeszkedése több szögben álljon
rendelkezésre 120°-135°_(minimrun_2- több a_kedvező)
Legalább két átmérőjű szegsorozat álljon rendelkezésre a
szerződés időtartama alatt_(a_több_a_kedvező)
Széles választékot biztosít 70 mm- 130 mm között (több a
kedvező)
A penge lyuggatott, augmentálásra alkalmas legyen
Osszpontszám

.

20
I 000

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: 2
Részajánlatonként: Nettó ajánlati ár (Ft) S70

—

A megajánlott termékek együttes ára. A megadott nettó összár értékelési szempont.
A nettó ajánlati összárat Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság 2016.
december 21-i útmutatója alapján.

Alkalmazott képlet:
Pz (Alegjobb/Avizsgá1t)*(Pmax~Pmin) +Pmin,
ahol
a

vi~s~gált ajánlati elem

adott rés~s~empontra vonatkor~óponts~áma,

Pmax: apontskálafelső határa,
Pmin: apontskála alsó határa,
4le~gjobb: a le~gelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
4vi~~gált: a vi~s~gált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. ~ (1) bekezdésének e)
pontja alapján.

2.3.2. Minőségi értékelési szempont
II. Csí ~őszeg spirál pengével
Számszetűsithető bírálati részMinimum
‚ illetőleg alszempontok
Súlyszám követelmények
Az ellenszolgáltatás összege:
Nettó ajánlati ár (Ft)

Értékelés vizsgálata

P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax~Pmin)+Pmin,
Fordított arányosítás

70

Műszaki szakmai szempontok

Szeg
Pontkiosztás:
5 méret, és 5 méret alatti méret alatt: érvénytelen
az ajánlat
2

A szeg hosszúsága minél több
méretben álljon rendelkezésre
(minimum 6 - több a kedvező)

A szeg és főcsavar illeszkedése
több szögben álljon
rendelkezésre 120°-135°

8

4

niinixnum 6
méret

6 méret: 1 pont
7 méret:3 pont
8 méret: 5 pont
9 méret: 10 Pont
Kbt. 77. ~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, mely felett maximális
pontszámot kap ajánlattevő: 9 méret
Ponrkiosztás:
1 méret és 1 méret alatti méret alatt: érvénytelen
az ajánlat
2 méret: 1 pont
3 méret: 5 pont

minimum 2
meret

4 méret: 10 pont
Kbt. 77. ~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, mely felett maximális
politszámot kap ajánlattevő: 4 méret
Pontkiosztás:
1 méret, és O méret ajánlása: érvénytelen az ajánlat

(minimum 2- több a kedvező)

Legalább két átmérőjű
szegsorozat álljon rendelkezésre a
szerződés időtartama alatt (a több
a kedvező)

2 méret: 1 pont
8

minimum 2
.

méret: 10
5 Pont
43 méret:
pont

méret

Kbt. 77. ~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, mely felett maximális
pontszámot kap ajánlattevő: 4 méret

Combnyak spirál penge
Pontkiosztás:
5

Széles választékot biztosít 70
mm- 130 mm között (több a
kedvező)

8

miiijinum

meret

9

8 méret, és 8 méret alatti méret alatt: érvénytelen
az ajánlat
9 méret: 1 Pont
10 5 pont
11 méret: 10 pont

A penge lyuggatott,
augmentálásra alkalmas

2

(Igen Nem)

Kbt.
~ (1) bek szerinti adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, mel) felett maximális
pontszámot kap ajánlattevő: 11 méret
Pontkisztás: ahol az igen válasz (tulajdonság
megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság
hiánya)

1 pont

Részajánlatonként, az egyes alszempontok és résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszárnma]
felszorzásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószán~, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Johnson őr Johnson Kit.
Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Adószáma: 10495177-2-44
Kiválasztás indokolása: ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és egyedüli ajánlattevőként a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be.
\T27)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, eíme, ~ az ellenszolgáltatás összege és ajánlata

~dválasztáaánalr indokair2
igénybe vételen igen x nem
A nyerte:: ajánlsttevő ajánlatában a l:özbez’ertnelf zz(ol~ a ré~zeQ~, amely(ek)nek teljerité~éhez az ajánlattevő alváflalkazót kívan igenybe

v.2.8) A1vállalkozó(lr~

A nyertec ajánlatat követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a l:özbe~zerzécnek az(ol~ a rinze®, amely(el~nek teljeeítáehe; a~
jánlattevő alváflalkozót kíván igénybe venni: ~
‘T29) Alvállalkozó(k) megnevezése~adószáma: ~
‘17.2.10) Az alkahnasság igazolásában részt vevő szervezetek3
Az erőfon-áct nyújtó ~::ervezet(el j’zj’
é:: az allfalma~:;ági követelmány(ek) megjelölé::e, amely(ek) igazaláza érdekében az ajánlattev~
ezen ezen’ezet(ek)re (i:;) támazzkodik a nyertez ajánlattevő ajánlatában:
\z erőforráct nyújtó czervezet(el~, adóL:z~ áz az allnlma~zá~ követelmány(el~ me~elölé~e, amely(el~ igazalá~a érdekében ai ajanlattevá
~zen :;zervezet(ek~re ~iz~ támaezlwdik a nyertec ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevől3
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, eíme, ~ú~áma é:: az én’énytelen:;ég indoka:
V.2.12) Az összeférbejetleneágjj~Jyzet elltárítása érdekébena~ ejánlattev~(k) által

test intézkedéstitismenetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (uée’u/hh/nn) / Lejárata: (éuée’/hh/nn) A Kbt. 131. ~ (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződések az
összegezés megküldését követően megköthetők.
JI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/01/11)
‘11.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/01/11)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
‚11.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (íée’e’/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (ée’éí/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (e’e’ée’/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (e’ée’e’/hh/nn)
VI.1.1O) További információk: 2
—
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