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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Gyógyszerelő automata beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szeged

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_9557128
5

Nemzeti azonosítószám

Dugonics Tér 13

Postai cím:
Város:

Szegedi Tudományegyetem

HU333

Postai irányítószám:

Macsek

macsek.bernadett@gmf.u-szeged. Telefon:
hu

6720

Ország:

Magyarország

Bernadett
+36 62546481

Fax:

+36 62545073

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.u-szeged.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Gyógyszerelő automata beszerzése

EKR000079972018

2021.02.24 09:32:14

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adás-vételi szerződés. Az EFOP-2.2.18-17-2017-00052 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az
egészségügyi ellátórendszerben” című pályázat keretében 1 db automatizált betegszíntű gyógyszerelő automata berendezés
beszerzése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

7836/2018

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

EKR000079972018

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
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, székhelye

Adószáma

Premier G. Med Onko Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

14772416241

Ajánlattevő által az értékelési szempontokra adott válaszok az alábbiak:
1.értékelési szempont: Az ajánlati ár (NETTÓ HUF): 172.328.000,- Ft
2/1. értékelési szempont: Teljeskörű, az automatából kikerülő valamennyi gyógyszeradag automatizált kontrolljának biztosítása,
amely alapján az elkészült gyógyszeradag egyértelműen beazonosítható, a megléte előny: IGEN
2/2. értékelési szempont: Gyógyszerbiztonságot segítő, organoleptikus azonosíthatóságot is biztosító morfológiai adatok
feltüntetése: IGEN
2/3. értékelési szempont: Minimum 200 szilárd gyógyszerforma automatizált kezelése: IGEN
Premier G. Med Onko Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.) ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a
kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Onko Kft.

1000

Szöveges értékelés:

PONTOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE:
Ajánlattevő megnevezése:
Premier G Med Onko Kft.
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK /Súlyszám /Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények
/AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI
1. értékelési szempont: Az ajánlati ár (nettó HUF)
Fordított arányosság elve alapján kerül
értékelésre.
172.328.000,- NETTÓ Ft
Értékelési pontszám 10,00
súlyszám: 70
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték)
700,00
2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen"
súlyszám: 30
Részletezve az alábbiakban
Alszempontok részletezése:
Készülék típusa: Kérjük megadni!
2/1. Teljes körű, az automatából kikerülő valamennyi gyógyszeradag automatizált kontrolljának biztosítása,
amely alapján az elkészült gyógyszeradag egyértelműen beazonosítható, a megléte előny "Kérjük megadni,
megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont)"
AJÁNLATTEVŐ VÁLASZA: Igen, a rendszer teljes körű, az automatából kikerülő valamennyi gyógyszeradag
automatizált kontrollját biztosítja, amely alapján az elkészült gyógyszeradag egyértelműen beazonosítható.
Értékelési pontszám 10,00
súlyszám: 10
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték)
100,00
2/2. Gyógyszerbiztonságot segítő, organoleptikus azonosíthatóságot is biztosító morfológiai adatok
feltüntetése
Kérjük megadni, megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont)
AJÁNLATTEVŐ VÁLASZA: Igen, minden egyes tasakon (adagon) feltüntethetők a gyógyszerbiztonságot segítő,
organoleptikus azonosíthatóságot is biztosító morfológiai adatok.
Értékelési pontszám 10,00
súlyszám: 10
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték)
100,00
2/3. Minimum 200 szilárd gyógyszerforma automatizált kezelése
Kérjük megadni, megléte előny! (Igen,
10 pont, nem 0 pont)
AJÁNLATTEVŐ VÁLASZA: Igen, 720 egyedi kazettás szilárd készítményt automatizálva, a speciális tabletta
tálcán keresztül pedig korlátlan számú szilárd gyógyszerformát kezel a rendszer.
Értékelési pontszám 10,00
súlyszám: 10
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Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték)
100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei (súlyozott össz érték): 1 000,00
Helyezés
1

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:
Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0-10.
Az értékelés során, Ajánlatkérő, a pontszámok kiszámításakor, az értékeket, a matematika szabályai szerint, egy tizedes jegyre
kerekítve értékeli.
Az adott részszempontnál legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra a legtöbb pontot elért ajánlathoz
viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra, majd az így kialakult súlyozott
pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Értékelési szempontok részletezése:
1.
értékelési szempont:
Az ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 70
(értékelés fordított arányosság elve alapján)
2.
értékelési szempont:
Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése az alábbiakban részletezve: súlyszám 30
2/1. Teljes körű, az automatából kikerülő valamennyi gyógyszeradag automatizált kontrolljának biztosítása, amely alapján az elkészült
gyógyszeradag egyértelműen beazonosítható, megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont) súlyszám 10
2/2. Gyógyszerbiztonságot segítő, organoleptikus azonosíthatóságot is biztosító morfológiai adatok feltüntetése, megléte előny! (Igen,
10 pont, nem 0 pont) súlyszám 10
2/3. Minimum 200 szilárd gyógyszerforma automatizált kezelése, megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont) súlyszám 10
Az 1.) értékelési szempont pontozása a fordított arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a
többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra a
fordított arányosság szabályai szerint. (Fordított arányosság a hatósági útmutató 2016. évi 147. szám: III.A.1.ba pontja alapján)
Az alkalmazott képlet:
(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin.
Ahol
"Avizsgált" a vizsgált paraméter.
"Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter.
"Pmax" a maximálisan adható pont: 10.
"Pmin" a minimálisan adható pont: 0.
Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámmal történő megszorzása után a szorzatok
ajánlattevőnként összegezésre kerülnek.
A teljes nettó ajánlati ár kerül értékelésre.
A 2.) értékelési szempontban megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően, egy
adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező
berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális
pontszámot kapja.
Az Így kapott pontszámoknak az egyes értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámmal történő megszorzása után a szorzatok
ajánlattevőnként összegezésre kerülnek.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Premier G. Med Onko Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

14772416241

Premier G. Med Onko Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.) adószáma: 14772416-2-41
mint egyedüli és érvényes Ajánlattevő, Ajánlatkérő számára elfogadható árajánlatot tett:
Az ajánlati ár (NETTÓ HUF): 172.328.000,- Ft értékben
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdésben foglaltak alapján a (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is
megköthető a szerződés, figyelemmel arra, hogy a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.08.13
2018.08.13

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1168/Szeged/2017 –24/Ny/2018/SZTE
Betegszintű gyógyszerelő automata berendezés beszerzése”
FAKSZ: Némediné Horányi Márta névjegyzék száma: 00369
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2018.08.13 14:08:11

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
nemedi.marta

