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: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged

Postai irányítószám: 6720

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A beszerzés tárgya neurológiai beavatkozások elvégzésére alkalmas
hibrid rendszerű műtőegyüttes kialakítása és valamennyi a közbeszerzési dokumentáció műszaki
specifikációjában meghatározott eszközzel történő felszerelése, majd bérleti viszony keretei között
Ajánlatkérő részére történő bérbeadása a rendeltetésszerű használathoz szükséges karbantartási,
javítási és szerviz szolgáltatások a teljes bérleti időtartamra történő biztosításával egybekötve.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya neurológiai beavatkozások elvégzésére alkalmas hibrid rendszerű
műtőegyüttes kialakítása és valamennyi a közbeszerzési dokumentáció műszaki
specifikációjában meghatározott eszközzel történő felszerelése, majd bérleti viszony keretei
között Ajánlatkérő részére történő bérbeadása a rendeltetésszerű használathoz szükséges
karbantartási, javítási és szerviz szolgáltatások a teljes bérleti időtartamra történő biztosításával
egybekötve.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 85. § (2)
bekezdés a) pontja
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján kétszakaszos, részvételi
felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: A tárgyalás célja, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel

köthessen szerződést. A felek az árat, továbbá a specifikáció és a szerződés tervezet feltételeit
kívánják egyeztetni.
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 074-164023
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ-5805/2018
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
ismertetése: 2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1]
Elnevezés: Komplett hibrid műtő kialakítása és szállítása
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):
1. Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.) – (közös ajánlattevő, konzorcium vezető)
Merkantil Bérlet Kft. (2161 Csomád, Táncsics Mihály u. 9.) – (közös ajánlattevő, konzorciumi
tag)
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár:
Az ellenszolgáltatás nettó összértéke:

23.462.000 nettó Ft/hó

Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.) – (közös ajánlattevő, konzorcium vezető)
Merkantil Bérlet Kft. (2161 Csomád, Táncsics Mihály u. 9.) – (közös ajánlattevő,
konzorciumi tag), minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így 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
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
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja
szerint a legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.) – (közös ajánlattevő, konzorcium vezető)
adószám: 10321056-2-41

Merkantil Bérlet Kft. (2161 Csomád, Táncsics Mihály u. 9.) – (közös ajánlattevő,
konzorciumi tag)
adószám: 10552560-4-13
ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette 23.462.000 nettó
Ft/hó értékben.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: - (éééé/hh/nn) / Lejárata: - (éééé/hh/nn)
A Kbt. 131.§ (8) bekezdés b) pontja alapján, a (6) bekezdéstől eltérően, az ott rögzített tíz napos
időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019. január 15.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019. január 15.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
1.)

A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése:

„FT-1180/SZTE/2018 – 20/T/2018/SZTE – Komplett Hibrid műtő kialakítása és szállítása”
megnevezésű, kétszakaszos, részvételi felhívással induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
2.)

FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369
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