SYNTRON Kft.

14. melléklet a 44/20 15. (XI. 2.) MvM rendelethe~
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek 1 (jelö/je me~g az e~/árásértfelelős összes ajánlatkérőt)
[-{ivatalos név:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím:Markusovszky Lajos u. 5.
Város:Szombathely

Postai irányítószám:9700

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés csípő-, és térdprotézisek beszerzésére, konszignációs
raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra

11.2) A közbeszerzés mennyisége
11.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlat: Cementes csípőízületi totál protézis secundaer coxarthrosis kezelésére (Traumatológia, Ortopédia):
30db
II. részajánlat: Cement nélküli cs{pőízületi totál protézis (Traumatológia, Ortopédia): 90 db
III. részajánlat: Cementes csípóízületi totál protézis, primer coxarthrosis megoldására (Traumatológia,
Ortopédia): 80 db
]V. részajánlat: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis fémtálcás tibiális komponenssel (Traumatológia,
Ortopédia): 150 db
V. részajánlat: Csontcementek (Traumatológia, Ortopédia) 40 grammos: 360 db, 20 grammos: 210 db

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész XV. fejezet, 81. ~
IV.1.2) Az eljárás fajtája:uniós nyílt
‘Y~L~)iár ~lá’os eljárás vagy ~
~~T.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eSetén az eljárás alkalmazását mcgalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

I

2018/S 001-000213

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

1

19324/2017 (KÉ-s~dm/évs~dm)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító fellsívá~ megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság

:ájékoztatásának napja: ~ (J~Jc7hh/nn)
I\T.2.3) Az előzetes piaci konzultációk crcdsnényének ismertetése érdekében tett intézkedések ismcrtctésc:
T\T24) ~
~ indoka

V. szakasz: Az eljárás eredményei
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[1] Elnevezés:adásvételi szerződés

Az eljárás eredményes volt x igen ~ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
1.

2

7.1.1) A befejezetlen eljárás oka

E Á kösbessersé::i eljárást eredménytelennek minősítették.
Ás eredménytelenség indoka:
E Á szerződés megkötését me~agadták
7.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul e Új eljárás

E igen E nem

‘(.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők5

Ájánlattevők neve és eíme alkalznasságok mdokolása ás ajánlaeolmak sz értékelés, szempont szennu tartalmi eleme(i):
‘17.1.1) Az érvénytelen ajánlatot tevők
\s érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és sz én-énytelenség indoka:
‘7.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében sz ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: a

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 ~tuigkszáma3 alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:
METRIMED Orvosi műszergyártó Kft.
Székhelye:
6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 3.
adórzámn: 10215092-2-06
Értékelési szempont
1. rész: Cementes csípőizületi totál protézis secundaer coxarthrosis kezelésére
Nettó ajánlati ár:
Vápa: Alaki kiképzése a luxatiós tendenciák kivédését szolgáló, low és high profű

I

Megajánlás
1 980 000 Ft

igen
3

Szár offszetek száma
Rendszeren belül biztosított revíziós szárak száma
10 db
Magasan polírozott dupla ék alakú szár kialakítás, mely lehetővé teszi a megfelelő cement
köpeny kialakítását, a protézis süflyedését megfelelően a Ling elveknek
nem
Fej: Nyakhosszúság méretszáma
6 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumol
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.
-

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja tne~g. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az
adott ríszszempont szerinti tartalmi elemeire adott írtíkele’sipontszámnot,jobb oldalárapedz,g az írtíkelísipontszámnak a
sú/ys~ámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

1. rész: Cementes csípőizületi totál
protézis secundaer eoxarthrosis

Az ajánlattevő neve: METRIMED Orvosi
műszergvártó Kft.

kezelésére
A részszempontok

Az értékelés részszempontjai (adott esetben
.
alszempontjai is)

súlyszámai (adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)

Vápa: Alaki kiképzése a loxatiós tendenciák
kivédését szolgáló, low és bigh profd
Szár offszetek száma
Rendszeren belül biztosított revíziós szárak
száma
Magasan polírozott dopla ék alakú szár
kialakítás, mely lehetővé teszi a megfelelő
cement köpeny kialakítását, a ptotézis
süllyedését - megfelelően a Ling elveknek
Fej: Nyakhosszúság méretszáma
Ár
A súlvszámmal szorzott értékelési

-

-

-

-

Ertekelesi pontszam

Ettékelési pontszám
‚
es solyszam szorzata

10
15

10
10

100
150

10

10

100

6
10
119

O
10
10

O
100
1190
1640

2.

I

pontszámok összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

0-10

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

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
2.3. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. ~ (2) bek c) pontja szerint: a legjobb ár érték arányt megjelenítő olyat
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel, az ajánlati felhívás 11.2.5. pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni az ajánlati ár részletezését tartalmazó ártáblázatot. Felhívjuk a~
ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatban szereplő árak összegének egyeznie kell a felolvasólapon megjelölt
ajánlati ár összegével.
-

2.3.1. nettó ellenszolgáltatás kiszámításának módja, értékelés
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 1. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. 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:
legalacsonyabb érték a legelőnyösebb (1. értékelési szempont)
P = A legjobb / A vizsgált (1’ max - P mm) + P min
ahol:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
E’ max: a pontskála felső határa
E’ mm: a pontskála alsó határa
Ék legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A. vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
A Fenti módszer alapján kiszámított pontot Ajánlatkérő megszorozza az adott részhez tartozó súlyszámmal

2.3.2. Minőségi kritérium
A minőségi kritériumok összefoglalása:
-

Értékelési szempont

Mérték.
egyseg

súlyszám

Egyenes
atányosításos
értékelés

Abszolút
értékelés

3.

Fordított
atányosításos
értékelés

Érték melytől
kedvezőtlen irányban
való eltérés
érvénytelenséget
eredményez

Érték, melyet
a kedvező
itányban
meghaladó
megajánlás
esetén a
ponthatár
felső hatátával
azonos pont
kerül
kiosztásra

pont

0-10 pont

0-10 Pont

pont

1. rész: Cementes csípőizületi totál protézis secundaer coxarthrosis kezelésére
Vápa: Alaki kiképzése a
luxatiós
tendenciák
.
.
.
kivedeset szolgalo, ‘0w es
high profil
Szár offszctek száma

S10

Rendszeren
belül
biztosított reviziós szárak
száma
Magasan polírozott dupla
ék alakú szár kialakítás,
mely lehetővé teszi a
megfelelő cement köpeny
kialakítását, a protézis
süHyedését - megfelelően
a Ling elveknek
Fej:
Nyakhosszúság
meretszama

Nem

Igen

db

S15

Előny a több

2

4

db

S=1O

Előny a több

2

5

Előny a több

4

6

S6

db

Nem

Igen

S=10

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:
I.

egyenes arányosítással:
Érték melytől

.

.

Ertékeléss szempont

Mértek.

egyseg

.

Sulyszam

Abszolút
.

.

értekeles

Egyenes
.
aranyosisásos
.

.

ertekelés

Fordított
.
arányositasos

kedvezőtlen irányban
.
valo eltéres

értekelés

ervenytelenseget

.

.

.

.

eredmenyez

pont

pont

0-10 pont

Kbt 77 «
bekezdesszenno
.

.

-

maximum pontot ero
ertek

0-10 pont

1. rész: Cementes csípőizületi totál protézis secundaer coxarthrosis kezelésére
Szár offszetek száma
Rendszeren
belul
biztosított
revíziós
szárak száma
Fej: Nyakhosszúság
meretszama

db

S=15

Előny a több

2

4

db

S=1O

Előny a több

2

5

db

S=IO

Előny a több

4

6

A Kbt. 76. ~ (9) bek e) 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 az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét
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

(KÉ

2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Képlet:
a legmagasabb érték a legelőnyösebb P
A vizsgált ~‘A legjobb (P max - P mm) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa

4.

P miii: a pontskála alsó határa
A~ legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A~ vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
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
az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
A.z ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az
~dott ajánlati elem nem lehet.
II.

pontkiosztással:

Értékelési szempont

Mérték.
egyseg

Súlyszám

Abszolút
értékelés

O
pont

I

10
Pont

Egyenes
arányosításos
értékelés

Fordított
arányosításos
értékelés

0-10 pont

0-10 pont

Érték melytől
kedvezőtlen irányban
való eltérés
érvénytelenséget
eredményez

Erték, melyet
a kedvező
irányban
meghaladó
megajánlás
esetén a
pontbatár
felső határával
azonos Pont
kerül
kiosztásra

1. rész: Cementes csípőizületi totál protézis secundaer coxarthrosis kezelésére
Vápa: Alaki kiképzése a
luxatiós
tendenciák
S10 Nem Igen
kivédését szolgáló, low és
high profil
Magasan polírozott dupla
ék alakú szár kialakítás,
mely lehetővé teszi a
megfelelő Cement köpeny
S6
Nem Igen
kialakítását, a protézis
süHyedését - megfelelően
a Ling elveknek

A megajánlott parameter esetén (“Igen” válasz) 10 pont, nem teljesítése esetén (“Nem válasz”) O pont.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásbati
meghatározott ponthatárok között értékeli ~iz általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az a~
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, jj~zárna, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
METRIMED Orvosi műszergyártó Kft.
Székhelye:
6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 3.
zdós~ám: 10215092-2-06
Értékelési szempont
Megajánlás
1. rész: Cementes csípőizületi totál protézis secundaer coxarthrosis kezelésére
Nettó ajánlati ár:
1 980 000 Ft
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 a benyújtott nyilatkozatai és
~gazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények niindegyikének, ezért ajánlata érvényessé
ayilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi
5.

közbeszerzési eljárásban.
v.2.7) A nyertes ajánlatot követő lcgkcdve~őbb ajánlatot tevő neve, címe,

~ az cilanszolgáltatás összege ős ajánlata kiválasztásának

indokai:~
OK~ S ~C5ZC~1), amc1y~cl;~nc1; rei~csitézéhc;: sz ajániactevo nvauaioozor Olyan igcnyoc venne
zőbb sjánktot tevő ajánlatában a közbezzerzéznek az(ok) a részc(i), amely(ek)nek tclje~ítézéhcz sz ajánlattevő

linzozerzesneK

Az erőForrást n~jtó
:zcrvezet(elöre (i:ö tá
~z erororrazr r
~—
zervczct(ek)re ~ utjinzekodil; a

V
-

-

ot követ

Ivezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V2J1~ Az érvénytelen ajánlatot 4e~k5
~z crvenytcien ajánlatot tevők nzz -e, elme, aaoszama ás sz crvenytclcnscg inool;a:
~ h~Jyz~t elhárítása ~

kcnz~

evő ic által tett iii ás

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [2] Rész száma:

2

[2] Elnevezés:adásvételi szerződés

Az eljárás eredményes volt x igen ~ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos

információ

2

lcn eljái
nytclerinck minősítették.
a
~sdtJ-~:
vctően indul c Új eljárás ~ igen ~ nem
~ián1attevők ne-s-c

asságul; indnl;olísa ás ajmnistuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elome(i):

‘TI ‘1s A~

4e~
ve, címe ás sz érvéir’tclen--ég indoka:
!~g~yg~ elhárítása ér~j~

V.2 Az eljárás eredménye

iiza’

e’ők’ltal Lett ~

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe ~~ág~a alkairnasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő neve:
Sanatmetal Kft.
Székhelye:
3300 Eger, Faiskola Út 5.
adas~-am: 11172790-2-10
Értékelési szempont
Megajánlás
2. rész: Cement nélküli csípőfzületi totál trotézis
Nettó ajánlati ár:
15 282 000 Ft
Vápa méretválasztéka (maximum 2 min-es emelkedéssel) alsó érték
40 mm
Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) felső érték
74 mm
Szárméretek száma minden off-set méreten belül
10 db
Szár offsetek száma
2 db
Fej: Nyakhosszúság méretszáma
7 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján
kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt
alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Johnson 8~t Johnson Kft
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
6.

adóí~ám: 10495177-2-44

I

Értékelési szempont
Megajánlás
2. rész:_Cement_nélküli_csípőízületi_totál_protézis
Nettó ajánlati ár:
22 770 000 Ft
Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) alsó érték
38 mm
Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) Felső érték
72 mm
Szárméretek száma minden off-set méreten belül
10 db
Szár offsetek száma
3 db
Fej: Nyakhosszúság méretszáma
4 db
alkalmasságuk 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 áR Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt
alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblár~atban adja me,g. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
ríszszempont szerinti tartalmi elemeire adott írtíkelísiponts~ámot,jobb oldalárapedzg az írtíkelísipontszámnak a sú/ys~ámmal
kialakított szorr~atát kell beírni.)
2.

rész: Cement nélküli csípőízületi
protézis
.

-

totál

-

Az ertekeles reszszempontjai (adott esetben
.
alszempontjai is~

Az ajánlattevő neve:
Sanatmetal Kft.
A részszempontok
‚
sulyszamai (adott
esetben az
alszempontok
.
sulyszamai is~

Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es
emelkedéssel) alsó érték
Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es
emelkedéssel) felső érték
Szárméretek száma minden off-set méreten belül
Szár offsetek száma
Fej: Nyakhosszúság méretszáma
Ár
A sulybzammal szorzott ertekelebi pontszamok
osszeges ajanlattevonkent

Az ajánlattevő neve:
8r Johnson Kft

Johnson

.

-

.

Ertekelesi
pontszam
es sulyszam
szorzata

.

Ertekelesi
.
pontszam

-

Ertekeless
pontszam es
sulyszam
szorzata

.

Ertekelesi
pontszam

8

9,55

76,4

10

80

8
15
10
10
119

10
10

80
150

10
10

80
150

7

70

10

100

10
10

100
1190

7
7,040316206

70
837,7976285

4

x

16664

1317 797628

~ Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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
2.3. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. ~ (2) bek c) pontja szerint: a legjobb ár érték arányt megjelenítő olyan
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel, az ajánlati felhívás 11.2.5. pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni az ajánlati ár részletezését tartalmazó ártáblázatot. Felhívjuk a~
ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatban szereplő árak összegének egyeznie kell a Felolvasólapon megjelöli
ajánlati ár összegével.
-

2.3.1. nettó ellenszolgáltatás kiszámításának módja, értékelés
A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa O pont, Felső határa 10 pont. Ajánlatkérő
pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:

7.

i

Az 1. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a
feli-iívásban 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 mm) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P miii: 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 az adott részhez tartozó súlyszámmal

2.3.2. Minőségi kritérium
A minőségi kritériumok összefoglalása:
Érték, melyet
a kedvező
irányban

Értékelési szempont

Mérték.

egyseg

Abszolút

Súlyszám

értékelés

Egyenes
arányosításos

Fordított
arányosításos

Érték melytől
kedvezőtlen irányban
való eltérés

értékelés

értékelés

érvénytelenséget

ponthatár

eredményez

felső határával

meghaladó
megajánlás
esetén a

azonos pont
kerül
kiosztásra

O
Pont
2. rész: Cement nélküli csípőízületi totál_protézis
Vápa
méretválasztéka
(maximum
2
mm-es
mm
S—8
emelkedéssel) alsó érték
Vápa
méretválasztéka
(maximum
2
mm-es
mm
S~8
emelkedéssel) felső érték
Szárméretek
száma
minden off-set méreten
db
S=15
belül
Szár offsetek száma
db
S~10
Fej:
Nyakhosszúság
méretszáma

S=lO

db

I

10
pont

0-10 Pont

0-10 Pont

Előny a
kisebb

42

38

Előny a
nagyobb

66

72

Előny a több

9

13

Előny a több

2

3

Előny a több

4

6

A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa O pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő ~
pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:

I.

fordított arányosítással:
Érték melytől
Értékelési szempont

~

Mérték-

egység

~

Súlyszám

Abszolút
értékelés

~

Egyenes
arányosításos
értékelés

Fordított
arányosításoS
értékelés

kedvező~en
irányban való
eltérés
érvénytelenséget
eredményez

8.

l~t. 77. ~ (1)

bekezdésszerinti
maximum
pontot érő érték

Az értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás részszempontja szerinti tartalt-ni elemét a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékek

úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 10 pontot,

többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb
ajánlathoz

történő

fordított arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes

ajánlattevő

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Képlet;
s legalacsonyabb érték a legelőnyösebb
P A legjobb / A vizsgált (1’ max - P mm) + P min
ahol;
E; a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max; a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb; a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált; a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
A Kbt. 77.

~ (1) Az ajánlatkérő az eflenszolgáltatást 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 válialásokra 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.
II.

egyenes arányosítással:

Értékelési szempont

Mértékegyseg

Súlyszám

Abszolút
értékelés

O
pont

I

10
pont

Egyenes
arányosításos
értékelés

Fordított
arányosításos
értékelés

0-10 pont

0-10 Pont

Érték melytől
kedvezőtlen
irányban való
eltérés

Kbt. 77. ~ (1)
bekezdésszerinti
maximum

érvénytelenséget
eredményez

pontot érő érték

2. rész: Cement nélküli_csípőízületi totál protézis
Vápa
méretválasztéka
(maximum
2
mm-es
emelkedéssel) Felső érték
Szárméretek száma minden off
set méreten belül
Szár offsetek sxáma
Fej; Nyakhosszúság méretszáma

mm

SB

Előnya
nagyobb

66

72

db

5=15

Előnyatöbb

9

13

db

5=10

Előny a több

2

3

db

S=10

Előny a több

4

6

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 az elbírálás 1. 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
[egjobb ajánlatboz történő egyenes arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
9.

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Képlet:
a legmagasabb érték a legelőnyösebb P = A vizsgált JA legjobb ~P max P min~
-

+

P

min

ahol:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála Felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
A Kbt. 77. ~ (1) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagT
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.
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 a~
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, ~4~záma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sanatmetal Kft.
Székhelye:
3300 Eger, Faiskola Út 5.
adósz,dm: 11172790-2-10
Ertekelesi szempont
Megajanlas
2. rész: Cement nélküli csípőízületi totál protézis
Nettó ajánlati ár:
15 282 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A Fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési
dokumentumok tartalmának, a múszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áH. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé
nyüvánítható. A Fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi
közbeszerzési eljárásban.
V.23) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, ~ sz ellenszolgáltatás összege és ajánlata

I

kiválasztásának indokair2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele~ E igen E nem
A nyertcs ajánlattevő ajánlatábím a közbeszerzésnek az(nk) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót ldván igénybe
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek as:(ol~ a része(i), amely(ek)nok teljesítéséhez sz
ijánlattevő alvállalkozót ldván igénybe venni: ~
\r.2.9) Alvá1laHcozó(k~ megnevezése
sz4~a: 2
V.2.1O) M alkalmaeeág igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nytájtó szervezet(ek)~inzáma és sz alkalmasságj követelmény(el~ megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében sz ajánlattevő
zzen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevó ajánlatában:
Az erőforrást n~jtó szervezet(el~~záma és az alkalmasságj követelmény(el~ megjelölése, amely(el~ igazolása érdekében sz ajánlattevő
zen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
v.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevőlc
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, ~inzáms és sz érvénytelenség indoka:

10.

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: jj Rész száma:

2

[3j Elnevezés:adásvételi szerződés

Az eljárás eredményes volt L igen x nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
L A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. ~ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen ezen rész, tekintettel
arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
L A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e

új eljárás x igen L 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:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Comesa Budapest Kft.
1037 Budapest, Folyondár u. 1.

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartahnát megalapozó adatokat, valamint
indokolást kért a Comesa Budapest Kft. ajánlattevőtől, mert áfláspontja szerint az ajánlat a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként
figyelembe vett ár tekintetében, a 3. sz. részre vonatkozóan. T. Ajánlattevő nem nyújtott be indokolást, így
Ajánlatkérő nem tudja megítélni az aránytalanul alacsony ár okát, így T. Ajánlattevő ajánlata a 3. részre
vonatkozóan érvénytelen a Kbt. 73. ~ (1) e) szerint.
~
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye

2

‘7.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
t beérkezett ajánlatok száma: []
~ Az érvényes ajánlatot tcvők
tjánlsttevők neve, címe
‘g~s alkslmnssaáguk indokoláas és ajánlatuknak sz értékelési szempont azcrmti tartalmi clcmc(i):
\T.2.3) Az ajánlatok értékelése s
~lg aélabi idbi4gaiban a4is rnc~ A idbLigaiaak ag ajdniaiisső sors nis/ii a;g/a// asgiap bal sldaldra ag aMi ~lanLsiaat a~ adai: iórg;gsn~azi sgoioii tar/póni skasirv aMi
liítslídpas:r~rírnst,jshb aldaíírapss.ig ag ir/íksiniipaa:sgmnmnak a .ouiyoyrírnnralticslakuia/isgarga/d/ klbsússé)
Adott esetben a részszempontokrs adott pontozém szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
-~

v.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok

észszempootok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámet-5
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, ~~zárna, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
‘~T.2.7) A nyertes ajánlntot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, ~ az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokair5
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vételes ~ igen S nem
A nyertes sjánlattevő ajánlatában a közbeszereéanek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez sz ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyerte:; gánlatot követő legkedvezőbb ajánlstot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek sz(ok) s réaze(i), smely(ek)nek teljeaítéaéhee sz sjánlattevő
Ivállalkozut kíván igénybe venni:
‘J.2.9) Mváflaflrozó(k) megnevezésea~Qz~a:

5

V.2.lO) M allcalmasság igazolásában részt vevő szervezeteka

\z erőforrást nyújtó szervezet(ek~~~;zá~ée sz alkslmassáw követelmény(ek~ metielölése, amely(ek~ igazolása érdekében sz alánlattevő ezen
zervezet(ek)re (yú támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó :;zervezet(ek)».~fi;gáma é:; sz alkalma:;:;ági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igszolá:;a érdekében sz ajánlattevő ezen

11.

~erveeet(ck)re (i:;) táma:o:kodik a nyerte:; ajánlatot l;övető legkcdvuőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V2 11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Ac érvénytelen ajánlatot tevől; neve, címe, ~ú;~ma é:; az érvénytelcn;ég indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

I

A szerződés száma: [4] Rész száma:

2

[4] Elnevezés:adásvételi szerződés

Az eljárás eredményes volt x igen ~ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1~ A befejezetlen cljárá~ oka
A közbrvzcrzé~i eljárá:;t ercdménytclcnnel; minő;ítették.
i~ ercdménytelenaég indoka:
~ A ~zereődéa megkötéét megtagadtál;
V.1.2) A bcfcjczctlcn cljáráat követően indul c Új eljárás ~ igen ~ nem
~T.1.3) Az é vényes ajánlatot tevők
\jánlattevől; neve Ó; címe ali;akna:;:;águl; indol;olí;a Ó;; ajánlatuknak az értól;elé;i :;zempont ;;aennti tartaimi eleme(i):

Vil) Az érvénytclcn ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevől; neve, címe Ó; az érvénytelen;ég indoka:

V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe
eleme(i):

~g~z~a alkalmasságuk indokolása és ajánlatukriak az értékelési szempont szerinti tartalmi

Ajánlattevő neve:
Comesa Budapest Kft.
Székhelye:
1037 Budapest, Folyondár u. 1.
adós~’árn: 10365984-2-41
Ertékelési szemvont
Megajánlás
4. rész: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis fémtálcás tibiális komponenssel
Nettó ajánlati ár:
43 350 000 Ft
Rendszeren belül biztosított a 155 fokos flexiót lehetővé tevő Úgynevezett „high-flex”
változat
igen
A protézis quaclriceps izom megtartó minimál invazív technikával beültethető legyen,
melyhez műszerkészlet biztosított
igen
Femorális komponens száma
8 db
alkalmasságuk 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 áH. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt
alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

I

Ajánlattevő neve:
Sanatmetal Kft.
Székhelye:
3300 Eger, Faiskola Út 5.
adós~zmn2: 11172790-2-10
Ertékelési szempont
Megajánlás
4. rész: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis fémtálcás tibiális komponenssel
Nettó ajánlati ár:
25 650 000 Ft
Rendszeren belül biztosított a 155 fokos ílexiót lehetővé tevő Úgynevezett „high-flex”
változat
igen
A protézis quadriceps izom megtartó minimál invazív technikával beültethető legyen,
melyhez műszerkészlet biztosított
igen
Femorá]is komponens száma
8 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartaimának,

I

12.

műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján
kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt
alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(A~ alábbi táblázatban adja me~g. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osZtott osrjop bal oldalára az adott ajánlatnak a~ adott
rés~s~empont szerinti tartalmi elemeire adott e’rtékele’sipontsZámot,jobb oldalárapedi~g az e’rte’kele’sipontsZámnak a sú~ys~ámmal
kialakított sZor~atát kell beírni.)

4. rész: Totál felszínpótló és revíziós
térdprotézis fémtálcás tibiális komponenssel
.

.

Az ertekeles reszszempontjai (adott esetben
.
alszempontjai is)

Az ajánlattevő neve: Comesa
Budapest Kft.
A részszempontok
‚
sulyszamai (adott
esetben az
als7empontok

-

-

.

.

sulyszamai is)
Rendszeren belül biztosított a 155 fokos flexiót
lehetővé tevő Úgynevezett „high-flex” változat
A protézis quadriceps izom megtartó minimál
invazív technikával beültethető legyen, melyhez
műszerkészlet biztosított
Femorális komponens száma
Ár
A sulyszammal ~zorzott ertekele~i pontbzamok
o~iegei ajanlattevonkent

5

10
10
58

.

.

Ertekelesi
.
.
pontszam es
sulyszam
szorzata

.

Ertekelesi
.
pontszam

Az ajánlattevő neve:
Sanatmetal Kft.

10

Ertekelesi
pontszam es
sulyszam
szorzata

Ertekelesi
.
pontszam

50

10

50

10
100
10
10
100
10
406,32529516 400366.8650519 6,32525951610

100
100
366,8650519580

616 86505 1~9~

á~Q6 16 8630, 19

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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
2.3. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. ~ (2) bek c) pontja szerint: a legjobb ár érték arányt megjelenítő olyac
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel, az ajánlati felhívás 11.2.5. pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni az ajánlati ár részletezését tartalmazó ártáblázatot. Felhívjuk a~
ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatban szereplő árak összegének egyeznie kell a felolvasólapon megjelölt
ajánlati ár összegével.
-

2.3.1. nettó ellenszolgáltatás kiszámításának módja, értékelés
A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő ~
pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:
Az 1. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. 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:
legalacsonyabb érték a legelőnyösebb (1. értékelési szempont)

13.

P

=

A legjobb

/ A vizsgált (P max

P mm)

+

P min

ahol:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P mm: 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 az adott részhez tartozó súlyszámmal

2.3.2. Minőségi kritérium
A minőségi kritériumok összefoglalása:
Érték, melyet
a kedvező
irányban

Értékelési szempont

Mértékegyseg

Abszolút

Súlyszám

értékelés

Egyenes
arányosításos

Fordított
arányosításos

értékelés

értékelés

Érték melytől
kedvezőtlen
irányban való

meghaladó
megajánlás
esetén a

eltérés

ponthatár

érvénytelenséget

felső

eredményez

határával
azonos pont
kerül
kiosztásra

O
pont

10
Pont

0-10 Pont

0-10 Pont

4. rész: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis_fémtálcástibiáliskomponenssel
Rendszeren belül biztosított a
155 fokos flexiót lehetővé tevő
S5
Nem Igen

Úgynevezett „high-flex” változat
protézis quadriceps izom
megtartó
minimal
invazív
technikával beültethető legyen,
melyhez műszerkészlet biztosított
Femorális komponens száma
A

S10
db

Nem

Igen

S=1O

Előny a több

5

8

A Kbt. 76. ~ (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő

íi

pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.
Az értékelés módszere:

I.

egyenes arányosítással:
Érték melytől
Értékelési szempont

Mértékegyseg

Súlyszám

Abszolút
értékelés

Egyenes
arányositásos

Fordított
arányosításos

értékelés

értékelés

kedvezőtlen
irányban való
eltérés

Kbt. 77. ~ (1)
bekezdésszerinti
maximum

érvénytelenséget

pontot érő érték

eredményez

O
pont

10
pont

0-10 pont

4. rész: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis fémtálcás tibiális komponenssel
Femorális komponens száma
db
S=1O
Előny a több

0-10 pont

8

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 az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a
14.

felhívásban meghatározott ponthatárok között értékek úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 1C
pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, ü
legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevé
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).
Képlet:
a legmagasabb érték a legelőnyösebb P

A vizsgált /A legjobb (P max P mm)
-

+

P min

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A. legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A. vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
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 váUalásokra 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.
II.

pontkiosztással:

Értékelési szempont

Mértékegység

Súlyszám

Abszolút
értékelés

Egyenes
arányosításos
értékelés

Fordított
acányosításos
értékelés

Érték melytől
kedvezőtlen
irányban való
eltérés
érvénytelenséget
eredményez

O
pont

1

j

10
pont

0-10 pont

0-10

Ették, melyet
a kedvező
irányban
meghaladó
megajánlás
esetén a
ponthatár
felső
határával
azonos pont
kerül
kiosztásra

Pont

4. rész: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis_fémt~ii~ástib~1iskomponensse1
Rendszeren belül biztosított a
155 fokos flexiót lehetővé tevő
S=5
Nem Igen
úgynevezett „high-flex” változat
A protézis quadriceps izom
megtartó
minimól
invazív
technikával beültethető legyen,
S~10
Nem Igen
melyhez
műszerkészlet
biztosított

A megajánlott parameter esetén (“Igen” válasz) 10 pont, nem teljesítése esetén (“Nem válasz”) egy pont.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásbac
meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekr
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az a~
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,

~z~ma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
15.

kiválasztásának indokai:
Sanatmetal Kft.
Székhelye:
3300 Eger. Faiskola Út 5.
adós~w: 11172790-2-10
Ertekelesi szempont
Megajanlas
4. rész: Totál felszínpótló és revíziós térdprotézis fémtálcás tibiális komponenssel
Nettó ajánlati ár:
25 650 000 Ft
\jánlattevő neve:
Comc~a Budapc~t Kh.
Székhelye:
1037 Budapc~t, Folyondár u. 1.
s~ti~: 10365981 2 1
Ertckeic~r szempont
Mcgajanla~
4. rész: Totál fcl~zínpótló és revíziós térdprotézi3 fémtálcág tibiális komponca~scl
Nettó ajásilati ár:
43 350 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő ~
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé
nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi
közbeszerzési eljárásban.

I

\T.2.7) A nycrtcs ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, eímc, ~ az ellcnszolgáltatáa öaszege éa ajánlata kivaiasztaaának

indokai:~
V.2.S) AlváHalkoz6~k~ igénybe vétclc~ ~ igen ~ nem
t nyertrv a;ánlattevő ajánktában a közbcazcrzé~nck az(ok~ a réue~i~, anwly(ek)nek telje:;ít~éhez p~ ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertez ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatéban a közbe~zerzéanek az(ok) a réaze(i), amely(ek)nek telje:;ítézéhez az ajánlattevő
űvállalkozót kíván igénybe venni:
~T29) Alvállalkozó(lr) mcgnevezéac~j~~aáma: a
v.2.lo) Az aflcalmasaág igazoláaában réazt vevő azervczctck a
a~z erőforróat nyújtó zzervezet~ek~ ~izz’
é:; p2 alkalrnaa~ági követelrnény(ek~ megjelöléze, amely(ek~ igazoláza érdekében az ajánlattevő ezen
zervezet(cl~re (íz) támaazkodik a nyertez ajánlattevő ajánlatában:
\z erőforrárt nyújtó azervezet(ek),~~~m éz az alkalniaímgi követelmény(el~ mcgjelöléae, ~ely(ek) igazoláza érdekében az ajánlattevő ezen
zervezet(ek)re (iz) támaezkodik a nyertrv ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
\~.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tcvők
‘re érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, a~~~ija é:; av érvénytelentág indoka:
~ iamcrtctéac: ~

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [5] Rész száma:

2

[5] Elnevezés:adásvételi szerződés

Az eljárás eredményes volt ~ igen x nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás ezen része a Kbt. 75. ~ (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e

új eljárás x igen ~ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő neve:
Pegera Medical Kft.
Székhelye:
1037 Budapest, Táborhegyi Út 31B Mf2
ö’dós~ám: 25826351-2-41
Értékelési szempont
16.

Megajánlás

5. rész:
Nettó ajánlati ár:
2 937 900 Ft
Csonteement 40 grammos
Kötési idő
510 sec
Kettős viszkozitás megléte
Igen
Csontcement 20 grammos
Kötési idő
510 sec
Kettős viszkozitás megléte
nem
alkaknasságuk indokolása: A Fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumol
tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és
[ekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján
megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Johnson 8c Johnson Kft
Székhelye:
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
adósr,zím: 10495177-2-44
Ertekelesi szempont
Megajanlas
5. rész:
Nettó ajánlati ár:
4 233 000 Ft
Csontcement 40 grammos
Kötési idő
600 sec
Kettős viszkozitás megléte
Igen
Csontcement 20 grammos
Kötésiidő
600 sec
Kettős viszkozitás megléte
Igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumenmmol
tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áU. Ajánlattevó a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján
megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:
Comesa Budapest Kft.
Székhelye:
1037 Budapest, Folyondár u. 1.
adós~círn: 10365984-2-41
Ajánlatkérő felvilágostást kért T. Ajánlattevőtől (,‚Az 5. rész vonatkozásában a felolvasólapon nettó 3.588.990 Ft
szerepel. Az ajánlatban 2 db ártáblázat van: az ajánlat 4. oldalán található ártáblázatban összesen nettó 4.006.500
Ft szerepel az ajánlat 20. oldalán található ártáblázatban összesen nettó 3.588.900 Ft szerepel a 4.o. táblázata
szerint más a 4Og cement egységára, mint a 20.o. táblázat szerint. Kérjük az ellentmondás feloldását.”)
T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be felvilágosítást, így ajánlata az 5. részre vonatkozóan
érvénytelen a Kbt. 73. ~ (1) e) szerint.
-

-

-

V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.4) Az ajanlatoa crtclwlcse soran adható pontszám alsó es felső határa:
Y.2.5) Az ajánlatok értékelóac során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánhttkérő megadta az ajánlatok

‘észszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, ~ az cllenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

17.

indokai:~
V.2.8) AlvállaUcozó(k) igénybe vétc1c~ igen
nem
\ nyerte:; ajánlatrevő ajánlatában a l;öab ;aerrk;nel; a~(ok) a r;a.(l), amely(eh)ncl; teij t;áhe;: a~ ajánlattevő alvállall;neót kíván igénybe venni
.\ nyerte:; ajánlatot l;övető legkedveaőbb ajánlatot tevő ajánlatában a I
be:;;rrLnel; az(ok~ a r:e(i), amcly(ck)nel: teljet~he~ a: ajánlattevo
lvállalkoaót kíván igénybe Venni:
~r29) AlváHalkozó(k) megncvczéac~~~:
~‚~21O) Az allwlmaoaág igazolúaában réazt vevő szcrvczctck~
\;: crőforrá:;t nyújtó ;;;erv ct(ek)
‘~o:mé.; a;: alkalma:zági I:övetelmény(el;) megjelölé;e, amely(ek) iga;;olá:e: érdel;ében o: ajánlaw.vő e.en
.acrvezct(ck)rc (o) táma:;;:l;odik a nyerte:; ajánlattevő ajánlatában:
~ erőforrá:;t nyújtó ~:ervezet(ek), adó;o;áma é; at: alkalmaoági követelménv(ek~ megjclöl~;e, amely(ck~ igaaolá;;a érdekében a;: ajánlartevő
ezet(ek)re (i::~ támne:kodil: a nyerne ajánlatot követő legkedveaőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

‘.~.2.11) Az én’énytclcn ajánlatot tcvők a
.\~ érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adóa;áma é~ a;: érvénytclen:;ég indoka:
V.2,j.2) Az ö~azeférbctct1cna~gjji~]y~st cIhj
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (20 18/06/08)

/ Lejárata:

(2018/06/18)

Az 1. rész tekintetében a szerződés az összegezés kiküldését követően megköthető.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (20 18/06/08)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (20 18/06/08)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2

\jánlatkérő az osszegezés kiküldését követően észlelte. hogy az eljárás 4. része tekintetében ajánlatte~ ők
oontszámai elírást tartalmaznak, amely kihat az eljárás eredményére.
\ Kbt. 79. ~ (4) bekezdése alapján az eredmény jogsértő volta miatt az összegezést a megadott batáridőben
módosítja.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

2

(ée’ée’/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megkiildésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2

(ée’e’e’/hh/nn)

2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

2

(ée’e’e’/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (ée’e’é/hh/nn)
VI.1.1O) További információk:

2
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s~üks~g sZerinti s~drnban isméte/je me~g

2

adott esetben

