Varga Tímea

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 Lajos u. 5.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: KEMOTERÁPIÁS GRAVIMETRIKUS RENDSZER SZÁLLÍTÁSA, ÜZEMBE
HELYEZÉSE, 18 HAVI SUPPORT TEVÉKENYSÉG BIZTOSÍTÁSÁVAL
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Kemoterápiás gravimetrikus rendszer szállítása, üzembe helyezése, 18 havi support tevékenység biztosításával.
1. rész
Az Intézmény kemoterápiás folyamatait optimalizáló, támogató technológia mely a terápiatervezéstől egészen a
számítógép által támogatott orális és nem orális készítmények elkészítésén át képes a teljes folyamat automatikus
dokumentálására, fokozva a beteg- és gyógyszerbiztonságot. Az orvosi terápiatervezéshez, gyógyszerészi munkához
szükséges szoftverek és egy új citosztatikai biztonsági fülkével kompatibilis hardver elemek beszerzése. A
keverékinfúziók hatóanyag tartalmát és biztonságos elkészítését szavatoló számítógéphez kötött labormérleggel történő
un. gravimetrikus gyártás kell, hogy biztosítsa.
Software elemek db.
Orvosi modul (egyidejű orvosi hozzáférés) 6.
Gyógyszerész (jóváhagyási) licenc 1.
Gyógyszerész (gyártási) licenc 1.
Nővéri licence (segéd licence) 1.
Hardware elemek.
Szerver 1.
Gyógyszerészi PC 2.
Interface.
Interfész licenc - beteg adatbázis HL7 licenc 1.
Interfész licenc - labor eredmények HL7 licenc 1.
Interfész licenc - diagnózis HL7 licenc 1.
Készülékek.
Gravimetrikus gyártási modul 1.
Citosztatikai biztonsági fülke (LAF) 1.
Precíziós adagolópumpa 1.
Szállítókocsi 1.
Veszélyeshulladék-csomagoló gép 1.
Support (hónap).
Rendszertámogatás szolgáltatás 18.
A berendezések telepítése az intézmény Citológiai laboratóriumában történik. A biztonsági kabinet és egyéb eszközök
elhelyezéséhez, villamos hálózati és IT strukturált hálózati csatlakoztatásához ill. adott esetben a légtechnikai
rendszerhez illesztés és műszaki csatlakozás kialakítása a nyertes ajánlatevő feladata.
A nyertes ajánlattevő feladata az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítása. A betanítás ideje: 30 óra.
2. rész Rendszerillesztés
Az Intézmény kemoterápiás folyamatait optimalizáló, támogató technológia mely a terápiatervezéstől egészen a

számítógép által támogatott orális és nem orális készítmények elkészítésén át képes a teljes folyamat automatikus
dokumentálására, fokozva a beteg- és gyógyszerbiztonságot. Az orvosi terápiatervezéshez, gyógyszerészi munkához
szükséges szoftverek és egy új citosztatikai biztonsági fülkével kompatibilis hardver elemek beszerzése. A
keverékinfúziók hatóanyag tartalmát és biztonságos elkészítését szavatoló számítógéphez kötött labormérleggel történő
un. gravimetrikus gyártás kell, hogy biztosítsa.
Rendszerillesztés.
Intézményoldali rendszerillesztés - beteg adatbázis HL7 1 db.
Intézményoldali rendszerillesztés - labor eredmények HL7 1 db.
Intézményoldali rendszerillesztés - diagnózis HL7 1 db.
Kommunikációs licensz karbantartás - 18 hónap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész XII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81 § 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
Az eljárás adatlapja TED-en:
TI Cím
ND Dokumentum száma
PD A közzététel dátuma
OJ HL S
TW Hely
AU Ajánlatkérő megnevezése
OL Eredeti nyelv
HD Címsor
CY Ország
AA Ajánlatkérő típusa
HA EU Institution
DS Elküldött dokumentum
DT Határidő
NC Szerződés
PR Eljárás
TD Dokumentum
RP Rendelet

PC CPV-kód

Magyarország-Szombathely: Orvosi szoftvercsomag
511676-2017
21/12/2017
245
SZOMBATHELY
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (AK15486)
HU
- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
HU
8 - Egyéb
19/12/2017
25/01/2018
2 - Árubeszerzések
1 - Nyílt eljárás
3 - Ajánlati felhívás
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RC NUTS-kód
IA Internetcím (URL)
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HU222
http://www.markusovszky.hu
Közbeszerzési irányelv 2014/24/EU

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511676-2017:TEXT:HU:HTML&tabId=1

Módosítás:
TI Cím
ND Dokumentum száma
PD A közzététel dátuma
OJ HL S
TW Hely
AU Ajánlatkérő megnevezése
OL Eredeti nyelv
HD Címsor
CY Ország
AA Ajánlatkérő típusa
HA EU Institution
DS Elküldött dokumentum
DT Határidő
NC Szerződés
PR Eljárás
TD Dokumentum
RP Rendelet

Magyarország-Szombathely: Orvosi szoftvercsomag
32578-2018
24/01/2018
16
SZOMBATHELY
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (AK15486)
HU
- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás
HU
8 - Egyéb
22/01/2018
08/02/2018
2 - Árubeszerzések
1 - Nyílt eljárás
2 - További információ
5 - Európai Unió a GPA-országok részvételével
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gépek
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38310000
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mérlegek
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42122500
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és
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48211000 - Platformok összekapcsolhatóságát biztosító szoftvercsomag
72267100
Informatikai
szoftver
karbantartása
72311100 - Adatkonvertálási szolgáltatások
30210000
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gépek
(hardver)
38310000
Precíziós
mérlegek
39180000
Laboratóriumi
bútor
42122500
Laboratóriumi
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és
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OC Eredeti CPV-kód
48180000
Orvosi
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48211000 - Platformok összekapcsolhatóságát biztosító szoftvercsomag
72267100
Informatikai
szoftver
karbantartása
72311100 - Adatkonvertálási szolgáltatások
HU222
RC NUTS-kód
http://www.markusovszky.hu
IA Internetcím (URL)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32578-2018:TEXT:HU:HTML&tabId=1

Eljárás adatlapja a Közbeszerzési Értesítőben:
Közbeszerzési Értesítő száma:

2017/233

Beszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:

Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL

Eljárás fajtája:

Nyílt eljárás

Közzététel dátuma:

2017.12.22.

Iktatószám:

18653/2017

CPV Kód:

48180000-3

Ajánlatkérő:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
9700

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi

Szombathely,

Markusovszky

Lajos

u.

5;9700

Szombathely,

Markusovszky Lajos u. 5
jelentkezési

határidő:

2018.01.25.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

költségvetési intézmény

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Egészségügy

https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_18653_2017/

Módosítás:
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18
Beszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:

Helyesbítés/2015 EUHL

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:

2018.01.25.

Iktatószám:

1153/2018

CPV Kód:

48180000-3

Ajánlatkérő:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_414/megtekint/portal_1153_2018/
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
2
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
2
ismertetése: 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
2

A szerződés száma: [ G/308/1-0/2018] Rész száma: [1] Elnevezés: Kemoterápiás gravimetrikus rendszer
szállítása, üzembe helyezése, 18 havi support tevékenység biztosításával.
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: Premier G Med Onko Kft
Ajánlattevő székhelye: 1026 Budapest, Hidász utca 1
Adószám: 14772416-2-41
I. rész ellenszolgáltatás összege: nettó 62.984.500 HUF
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
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 nem releváns

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
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Premier G Med Onko Kft
Ajánlattevő székhelye: 1026 Budapest, Hidász utca 1
Adószám: 14772416-2-41
I. rész ellenszolgáltatás összege: nettó 62.984.500 HUF
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, és az ajánlat a
rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
nem releváns
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

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: nem volt
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
2

A szerződés száma: [ G/308/2-0/2018] Rész száma: [2] Elnevezés: Rendszerillesztés
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
2
ismertetése:
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-Sysems Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
II. rész ellenszolgáltatás összege: nettó 1 587 999 (HUF)
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
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 nem releváns
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
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: T-Sysems Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
II.rész ellenszolgáltatás összege: nettó 1 587 999 (HUF)
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, és az ajánlat a
rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
nem releváns
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

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: nem volt
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: / Lejárata: (2018/) Kbt. 131. § (8) bek a) pontja szerint a tárgyi eljárásban nincs szerződéskötési
moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/04/06)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/04/06)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

2

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (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

