14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
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 L. u. 5.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Meglévő

e-MedSolution integrált informatikai rendszer supportja (karbantartása, jogszabálykövetése,

fejlesztése és támogatása)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő e-MedSolution integrált informatikai rendszer supportja (karbantartása, jogszabálykövetése, fejlesztése és támogatása) az alábbi
licencekre:
Szombathelyi telephely:
— 1 358 db + 235 db e-MedSolution integrált kórházi rendszer nevesített licenc,
— 363 db + 50 db + 5 db (passzív szerver) Progress adatbázis kezelő rendszer licenc,
— 5 db KVIK (kontrolling és OEP) licenc,
— e-MedSolution KVIK kapcsolati licenc,
— MedSolution gyógyszertári licenc,
— 10 db + 3 db e-MedSolution Kommunikációs licenc (HL7: BRSRV, LABSRVR, SZHELYSV, VEPROSVR, KOLASVR, PIC;
DICOM WL 2 db; gyógyszertár rendelés 2db; gazdasági rendszer; beteghívó 2 db),
— 2018.11.01-től EESZT csatlakozás modul karbantartás, követés,
— e-MedSolution/MedSolution/Progress/eKVIK szoftver licencek, BIVIR/ERF modulok karbantartása és követési szolgáltatás
nyújtása.

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
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 195-400864
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 14440/2017 (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: 2
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: Szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 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: 2

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):

Ajánlattevő neve:
T-Systems Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye:
1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószáma: 12928099-2-44
Karbantartás, követés díja 3 évre: 155 922 600 HUF+ÁFA
Opciós tételek egyszeri bevezetési díja összesen: 4 071 600 HUF+ÁFA
Opciós modulok karbantartás, követés díja: 72 375 HUF/hó+ ÁFA
Teljesítési megkezdése - A teljeskörű support szolgáltatás biztosításának időpontja szerződéskötéstől számítva
(napokban megadva) 0 nap
Alkalmasság indokolása: Az ajánlat érvényes, ajánlattevő 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 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: T-Systems Magyarország Zrt.
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
Értékelési pontszám
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)
30
10

A teljeskörű support szolgáltatás biztosításának időpontja
szerződéskötéstől számítva (napokban megadva, legfeljebb
60 nap)
Költség kritérium - Név: Karbantartás, követés díja 3 évre / 65
Költség kritérium - Név: Opciós tételek egyszeri bevezetési 3
díja összesen
Költség kritérium - Név: Opciós modulok karbantartás,
2
követés díja/hó
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Értékelési pontszám
és
súlyszám
szorzata
300

10
10

650
30

10

20
1000

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:
A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedes
jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:
Valamennyi értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 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 nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Képlet:
a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb (1. értékelési szempont)
P = A legjobb / A vizsgált (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P min: 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.
A fenti módszer alapján kiszámított pontokat Ajánlatkérő megszorozza az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.
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.
A 2. értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti elvárt minimum érték, mely felett a megajánlott értékek esetében az
ajánlat érvénytelen: 60 nap
A 2. értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti érték, melyre, és az alatt az Ajánlatkérő a maximális 10 pontot adja
ajánlattevőnek: 14 nap
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, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:
T-Systems Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye:
1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószáma: 12928099-2-44
Karbantartás, követés díja 3 évre: 155 922 600 HUF+ÁFA
Opciós tételek egyszeri bevezetési díja összesen: 4 071 600 HUF+ÁFA
Opciós modulok karbantartás, követés díja: 72 375 HUF/hó+ ÁFA
Kiválasztás indokolása: Az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és egyedüli
ajánlattevőként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot adta.
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 x igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe

venni:

KVIK rendszer supportja (karbantartása, jogszabálykövetése, fejlesztése és támogatás)
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: 2

BSoft Bt. (28473543-341), B Soft Kft (12039773-2-41)

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: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés az összegezés

megküldését követően megköthető.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/12/21)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/12/21)
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

