Varga Tímea

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
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I.1) Név és címek (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: Thermoterápiás készülékkel történő kezelés közreműködői szerződés
keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevőnek éves szinten várhatóan 220 kezelést kell elvégeznie.
A szolgáltatás nyújtás érdekében az ellátásához szükséges eszközt a helyszínre szállítja, technikus
közreműködésével beüzemeli, egészségügyi dolgozóval a kezelést ellátja. A kezeléshez szükséges katétert
a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges thermoterápiás berendezéssel Ajánlattevőnek rendelkeznie kell. Az
erre vonatkozó előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A részletes szakmai specifikáció és követelményrendszer meghatározását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Opciók ismertetése:
Mértéke: + 30 % kezelés (66 db) /év.
Ajánlatkérő 12 havonta, legkésőbb a 11. hónap 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy az adott tárgyévre
vonatkozóan az alap 220 kezelésen felül az opciós 66 db/év kezelésből mennyit rendel még meg az adott
12. hónap végéig elvégezni.
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
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TED-en:
TI Cím
Magyarország-Szombathely: Urológusi szolgáltatások
ND Dokumentum száma 527518-2017
PD A közzététel dátuma 30/12/2017
OJ HL S
250
TED: 2017/S 250-527518
KÉ-ben
Közzététel dátuma: 2018.01.02.
Iktatószám:
19215/2017
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
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/….-0/2018] Rész száma: [] Elnevezés:
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
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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
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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
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szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 7621 Pécs, Perczel M. u. 11/A
Ajánlattevő adószáma: 11546094-2-02
Ajánlati ár/kezelés (nettó Ft): 78490.-Ft/kezelés
Az URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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.)
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
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 7621 Pécs, Perczel M. u. 11/A
Ajánlattevő adószáma: 11546094-2-02
Ajánlati ár/kezelés (nettó Ft): 78490.-Ft/kezelés
Kiválasztás indoka: legalacsonyabb ár.
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 igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
szakorvosi tevékenység
egészségügyi asszisztencia
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
VASI HUMANITÁS Bt. 9700 Szombathely, Wesselényi u. 14. Adószám: 22174899118
UROTECH Kft. 9700 Szombathely, Bogdányi Ödön u. 13. Adószám, 23794029218
URODOCT-H Kft. 9700 Szombathely, Csikor E. u. 3. Adószám, 12880249118.
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
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legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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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:
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/03/14) / Lejárata: Kbt. 131. § (8) bek a) pontja szerint a tárgyi eljárásban nincs
szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/14)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/14)
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
______________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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