
EKR001374342019 2020.06.02 14:01:09

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Almási Balogh Pál KórházAjánlatkérő 
neve:

Orvosi eszközök beszerzése - 2 részbenKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001374342019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Almási Balogh Pál Kórház EKRSZ_
72352577

Béke Utca 1-3

Ózd HU 3600

Szekanecz Tímea

gazdigaz@ozdikorhaz.hu +36 48574400

http://hosp.ozd.hu/korhazozd/

TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó
Kft.

EKRSZ_
10698585

Falk Miksa Utca 4

Budapest HU110 1055

Weisz Gyula

ekrtopszkft@gmail.com

http://top-szakerto.hu/
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Röntgen berendezések beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

34A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 033-076971A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. rész Röntgen berendezések beszerzése 2. rész Gasztroenterológiai labor eszközeinek beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Orvosi eszközök beszerzése - 2 részben

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti eljárás

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Digitális átvilágító berendezés vonatkozásában Asztallap teherbírása(min. 250 kg, előny a nagyobb) (a 300 kg és afeletti érték a 
maximális pontszámot kapja): 300 kg. Digitális átvilágító berendezés vonatkozásában Motoros távirányítású kompressziós tubus,
vízszintes irányba elforgatható(Igen/Nem): Igen Univerzális Digitális S-karos röntgenfelvételi berendezés vonatkozásában SID 
motoros és kézi változtatásának lehetősége (Igen/Nem): Igen Nettó ajánlati ár: 80 400 000 - Ajánlattevő a benyújtott igazolások 
alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt 
alkalmassági követelmények mindegyikének; - Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

24944162243Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli valamennyi ajánlati rész vonatkozásában a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja szerint. Értékelési szempontok 1. rész: Nettó ajánlati ár súlyszám: 60, Fordított arányosság elve alapján kerül 
kiértékelésre. Minőségi kritériumok, súlyszám: 40 összesen Az értékelés 1/2) és 2/1. esetben az abszolút értékelés pontkiosztás 
módszertana alapján kerülnek kiértékelésre. Az 1/1) esetben arányosítással a Miniszterelnökség útmutatójában foglaltak szerint az 
alábbi képlet alapján: ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb megajánlás 300 kg (vagy azt meghaladó): de Ajánlatkérő minden esetben 300 kg-ot vesz
alapul a legkedvezőbb megajánlásként a képletben. 1) Digitális átvilágító berendezés 1 db 1/1.) Asztallap teherbírása (min. 250 kg, 
előny a nagyobb) a 300 kg és afeletti érték a maximális pontszámot kapja.) súlyszám: 15, A min. 250 kg megajánlást tartalmazó ajánlat
0 pontot, a 300 kg és afeletti értéket tartalmazó ajánlat a 10 pontot kapja. A min. 250 kg érték alatti megajánlás érvénytelen. 1/2) 
Motoros távirányítású kompressziós tubus, vízszintes irányba elforgatható (Igen/Nem), súlyszám: 15 Igen válasz 10 pont, Nem válasz 0
pont. 2)Univerzális Digitális S-karos röntgenfelvételi berendezés 1 db 2/1) SID motoros és kézi változtatásának lehetősége (Igen/Nem),
súlyszám: 10 Igen válasz 10 pont, Nem válasz 0 pont.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Digitális átvilágító berendezés vonatkozásában Asztallap teherbírása(min. 250 kg, előny a nagyobb) (a 300 kg és afeletti érték a 
maximális pontszámot kapja): 300 kg. Digitális átvilágító berendezés vonatkozásában Motoros távirányítású kompressziós tubus,
vízszintes irányba elforgatható(Igen/Nem): Igen Univerzális Digitális S-karos röntgenfelvételi berendezés vonatkozásában SID 
motoros és kézi változtatásának lehetősége (Igen/Nem): Igen Nettó ajánlati ár: 80 400 000 - Ajánlattevő a benyújtott igazolások 
alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt 
alkalmassági követelmények mindegyikének; - Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

24944162243Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

1 db Digitális átvilágító berendezés és 1 db Univerzális Digitális S-karos röntgenfelvételi berendezés leszállítása, beszerelése, 
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Videóendoszkópos torony vonatkozásában Színes, érintőképernyős vezérlés (Igen/ Nem): Igen Videóendoszkópos torony 
vonatkozásában A videoprocesszor rendelkezik a csatlakoztatott endoszkóp fizikai rögzítésére alkalmaskarral a biztonságos 
eszköz használat és stabil képek érdekében (Igen/Nem): Igen Videóendoszkópos torony vonatkozásában Videogasztroszkóp 
rendelkezik forgatható konnektorral ( gasztroszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó) a hurkolódás mentesség 
érdekében (Igen/ Nem): Igen Videóendoszkópos torony vonatkozásában Videokolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral ( 
kolonoszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó)a hurkolódás mentesség érdekében (Igen/ Nem): Igen Nettó ajánlati ár: 
53150000 - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Ajánlattevő 
hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; - Ajánlattevő a benyújtott 
igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének; - Érvényes ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Gasztroenterológiai labor eszközeinek beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

üzembe helyezése és kezelőszemélyzet betanítása.

Innomed Medical Zrt. (adószám: 12221275-2-42)

Igen
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Videóendoszkópos torony vonatkozásában Színes, érintőképernyős vezérlés (Igen/ Nem): Igen Videóendoszkópos torony 
vonatkozásában A videoprocesszor rendelkezik a csatlakoztatott endoszkóp fizikai rögzítésére alkalmaskarral a biztonságos 
eszköz használat és stabil képek érdekében (Igen/Nem): Igen Videóendoszkópos torony vonatkozásában Videogasztroszkóp 
rendelkezik forgatható konnektorral ( gasztroszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó) a hurkolódás mentesség 
érdekében (Igen/ Nem): Igen Videóendoszkópos torony vonatkozásában Videokolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral ( 
kolonoszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó)a hurkolódás mentesség érdekében (Igen/ Nem): Igen Nettó ajánlati ár: 
53150000 - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Ajánlattevő 
hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; - Ajánlattevő a benyújtott 
igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének; - Érvényes ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli valamennyi ajánlati rész vonatkozásában a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja szerint. Értékelési szempontok 2. rész: Nettó ajánlati ár súlyszám: 60, Fordított arányosság elve alapján kerül 
kiértékelésre. Minőségi kritériumok, súlyszám: 40 összesen. Az értékelés az abszolút értékelés pontkiosztás módszertana alapján 
kerülnek kiértékelésre 1) Videóendoszkópos torony 1 db 1/1) Színes, érintőképernyős vezérlés (Igen/Nem) súlyszám: 10 Igen válasz 10
pont, Nem válasz 0 pont 1/2) A videoprocesszor rendelkezik a csatlakoztatott endoszkóp fizikai rögzítésére alkalmas karral a 
biztonságos eszköz használat és stabil képek érdekében (Igen/Nem) súlyszám: 10 Igen válasz 10 pont, Nem válasz: 0 pont 1/3) 
Videogasztroszkóp rendelkezik forgatható konnektorral (gasztroszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó) a hurkolódás 
mentesség érdekében (Igen/Nem) súlyszám: 10 Igen válasz 10 pont Nem válasz 0 pont 1/4) Videokolonoszkóp rendelkezik forgatható 
konnektorral (kolonoszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó)a hurkolódás mentesség érdekében (Igen/Nem) súlyszám: 10 Igen
válasz 10 pont Nem válasz 0 pont.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

874.60Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.04.14 14:37:59 weisz.gyula

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti alkalmasság igazolásra nem került sor az alábbi Ajánlattevők esetében: 1. rész: Ajánlattevő neve: 
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1142 Budapest Szatmár Utca 
46/A. 2. rész: Ajánlattevő neve: Anamed Kft. Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg Utca 29.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.12Lejárata:2020.06.03Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2020.06.02

2020.06.02




