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Közbeszerzés
tárgya:

Képalkotó diagnosztikai eszközök 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:

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

HU333

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Dugonics Tér 13

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Baranyainé dr. Fialka

baranyaine.fialka.magdolna@
gmf.u-szeged.hu

Telefon:

6720

Ország:

Magyarország

Magdolna

+36 62544779

Fax:

+36 62544779

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

kozbeszerzes@electool.com

Internetcím(ek)

EKR000883782018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Németh
Telefon:

Krisztina
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu
www.electool.com

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Része szerinti eljárás
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:

2018/S 231-527286

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

233

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
Rész száma, elnevezése:

1 - CT berendezések

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

EKR000883782018

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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:

2

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
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

Adószáma
26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. CT berendezés (alap) A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 135 100 000 Ft
Fókuszpont-detektor távolság (Max. 109 cm, 109 cm felett érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, cm-ben
kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 95 Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok
legnagyobb soronkénti száma (Min. 670 darab szilárdtest (szcintillációs) detektor, 670 db alatt érvénytelen) Az ajánlatot kerek
egész számban, tizedesjegyek nélkül, db számban kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 848 A legjobb
elérhető X-Y (axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi
detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi hatásfok mellett @ MTF 10% Előny a nagyobb (Min. 12 lp/cm, 12
lp/cm alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában
az ajánlat érvénytelen. 16 A legjobb elérhető X-Y (axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett
asztaltolás nélkül. Az elemi detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi hatásfok mellett @ MTF 50% Előny a
nagyobb (Min. 8 lp/cm, 8 lp/cm alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell
megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 12,1 Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó páciens dózis Előny a kisebb
(Max 15 mGy, 15 mGy felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, mGy értékben kifejezve kell
megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 4,6 Számítógép hardware képtár média csatlakozási lehetősége USB-vel Előny
a megléte Igen Számítógép hardware rekonstruált szeletek tárolása merevlemezen (rövid távú archiválás 512-es matrix
tömörítetlenül) Előny a nagyobb (Min. 5000 kép, 5000 kép alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban,
tizedesjegyek nélkül, db számban kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 460 000 CT berendezés – SBO
esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 156 980 000 Ft Fókuszpont-detektor távolság (Max. 109
cm, 109 cm felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot k egy tizedesjegy pontossággal, cm-ben kifejezve kell megadni, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelen. 95 Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok legnagyobb soronkénti száma (Min
. 670 darab szilárdtest (szcintillációs) detektor, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban,
tizedesjegyek nélkül, db számban kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 848 A legjobb elérhető X-Y (
axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi detektorméretet
csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi hatásfokj mellett @ MTF 10% (Min. 12 lp/cm, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az
ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 16 A legjobb
elérhető X-Y (axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi
detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi hatásfokj mellett @ MTF 50% (Min. 8 lp/cm, amely alatt az ajánlat
érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 12,1 Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó beteg dózis (Max 15 mGy, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az
ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, mGy értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 4,6
Számítógép hardware képtár média csatlakozási lehetősége USB-vel (Igen/Nem) Igen Kardiológiai rekonstrukcióval készült egy
szegmensű (félfordulatos) szeletek legjobb hatásos (effektív) időbeli felbontása (Max 200 msec, amely felett az ajánlat
érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, msec értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az
ajánlat érvénytelen. 29 Sugárterápiás tervező CT esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 115 000
000 Ft Fókuszpont-detektor távolság (max. 128 cm, a felett az ajánlat érvénytelen) Előny a kisebb Az ajánlatot egy tizedesjegy
pontossággal, cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 106,2 Legmagasabb alkalmazható
Röntgencső feszültség min 135 kV Előny a nagyobb (Nem kisebb, mint 135 kV, amely alatt az ajánlat érvénytelen) A 135 és 140
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kV között nincs kiosztható pontszám, tekintettel arra, hogy a 140 kV érték nagyon fontos korpulens betegek vizsgálata esetén,
köztes érték Ajánlatkérő számára nem képvisel többlet értéket. Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kV
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 140 Geometriai felbontó képesség X-Y síkban A
legnagyobb mért látómező átmérő és az egy sorban lévő detektorok számának hányadosa. Előny a kisebb Az ajánlatot legfeljebb
két tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,55 A megengedett legnagyobb
pitch faktor cone-beam korrekcióval Előny a nagyobb Az ajánlatot legfeljebb két tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 1,75 A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (peremfeltételek: 20
cm CATPHAN fantom, 5 mm objektum, 3 HU kontraszt, 10 mm szeletvastagság, 120 kV) Előny a kisebb Az ajánlatot kerek egy
tizedesjegy pontossággal, mGy értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 5,9

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

2856

Szöveges értékelés:

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:
Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás
esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme CT berendezés (alap) esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás
módszere, a 2.1.-2.7. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. CT berendezés – SBO esetében az 1. értékelési szempont
esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.7. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Sugárterápiás tervező CT
esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszempontok esetében a pontkiosztás
módszere.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: CT berendezés (
alap) nettó 135 100 000 Ft CT berendezés – SBO nettó 156 980 000 Ft Sugárterápiás tervező CT nettó 115 000 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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
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Adószáma

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

25296826244

Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem csatolta a megajánlott termékek műszaki adatlapjait
cégszerű aláírással ellátott pdf formátumban és szerkeszthető word formátumban, továbbá a hiánypótlás teljesítése során, az
előírt határidőben nem került csatolásra a megajánlott termékek magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetője, és/vagy
gyártói adatlapja, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható ezért Ajánlattevő 1. részajánlati körre
vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel
meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - CBCT készülék

A szerződés száma:

2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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

Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft., 1112 BUDAPEST, Rétkerülő Út 51

10255328243

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft)
37 089 000 Ft Live Positioning Assistant: min. 2 db kamera segítségével az érintő kijelzőn élőben kijelzett pozícionáló segéd,
amely színjelzéssel jelzi az éppen megfelelő vagy hibás pozíciót. Igen Az FOV pozíció elhelyezése a leképezni kívánt területre
történő „csúsztatással” az érintőképernyőn élőben megjelenő páciens kameraképén. Igen Lézermentes pozícionálás Igen
Csőfeszültség tartomány felső határa minimum 90 kV Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.

1020

Szöveges értékelés:
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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:
Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás
esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Fül-orr-gégészeti programmal rendelkező CBCT készülék RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS
MÓDSZERE SÚLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 RÉSZ SZEMPONT
ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM Live Positioning Assistant: min. 2 db kamera segítségével az érintő kijelzőn élőben kijelzett
pozícionáló segéd, amely színjelzéssel jelzi az éppen megfelelő vagy hibás pozíciót. Igen: 10 pont, Nem: 0 pont 8 Az FOV pozíció
elhelyezése a leképezni kívánt területre történő „csúsztatással” az érintőképernyőn élőben megjelenő páciens kameraképén. Igen: 10
pont, Nem: 0 pont 8 Lézermentes pozícionálás Igen: 10 pont, nem: 0 pont 8 Csőfeszültség tartomány felső határa minimum 90 kV Igen
: 10 pont, nem: 0 pont 6
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft., 1112 BUDAPEST, Rétkerülő Út 51

10255328243

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 37 089 000 Ft.
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Rész száma, elnevezése:

3 - RTG és DSA

A szerződés száma:

3

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

EKR000883782018

Igen

V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Elektrofiziológiai RTG berendezés esetében: A részletes
ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 600 000 Ft Nagy teherbírású asztal (tartozékok nélkül) vizsgálható
betegsúly (kg) (min. 200 kg, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 275 Újraélesztés lehetősége maximális páciensterhelés
mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel Igen Anód csapágyazás módja folyékony fém Igen
Detektor pixel méret (µm) (max 200 µm, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, µm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 154 Alacsony dózisú fluoroszkópiás
üzemmódban kardiológiai vizsgálatnál, min. 0,5 mm CU ekvivalens szűrő alkalmazásával, max.25 cm-s mezőméret, min.70kg-os
páciens esetén a referencia levegő Kerma teljesítmény értéke max. 0,16 mGy/s Igen Haemodinamikai RTG berendezés esetében
A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 900 000 Ft Nagy teherbírású asztal (tartozékok nélkül)
vizsgálható betegsúly (kg) (min 200 kg, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 275 Újraélesztés lehetősége maximális
páciensterhelés mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel Igen Anód csapágyazás módja
folyékony fém Igen Detektor pixel méret (µm) (max 200 µm, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, µm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 154 Alacsony
dózisú fluoroszkópiás üzemmódban kardiológiai vizsgálatnál, min. 0,5 mm CU ekvivalens szűrő alkalmazásával, max.25 cm-s
mezőméret, min.70kg-os páciens esetén a referencia levegő Kerma teljesítmény értéke max. 0,16 mGy/s Igen Folyamatosan
változó tengelyű rotációs angiográfia Igen Valós idejű sztent kiemelési funkció Igen Előzetes projekciókon alapuló
gombnyomásra aktiválódó dinamikus 3D koronária roadmap Igen Neuro DSA berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) 151 400 000 Ft Beteg méretén, alakján alapuló ütközésvédelem, mely teljes sebességű
gantrymozgást engedélyez az automatikus megállásig, és sem a cső, sem a detektor soha nem érinti a pácienst a vizsgálat során
Igen C kar forgása CRAN/CAUD vetületben fejvég pozícióban (fok), amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 180 Rotációs
sebesség rotációs angiográfia közben (fok/sec) (Min. 40 fok/sec, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok/sec értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 55 Nagy
teherbírású asztal (tartozékok nélkül) vizsgálható betegsúly (kg) (min 200 kg, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot
kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 275
Újraélesztés lehetősége maximális páciensterhelés mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel
Igen Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással Igen Csőbúra hőkapacitása (MHU) (min 5,0 MHU, amely alatt az ajánlat
érvénytelen) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen
. 9,4 Kiegészítő sugárszűrő filterek választási lehetősége legalább 3 szinten min. 1 mm Cu ekvivalenciáig Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BLUEMED Kft.

2976

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

EKR000883782018

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:
Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás
esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 Elektrofiziológiai RTG berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében
a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Haemodinamikai RTG berendezés
esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.8. részszempontok esetében a pontkiosztás
módszere. Neuro DSA berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.8.
részszempontok esetében a pontkiosztás módszere.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege:
Elektrofiziológiai RTG berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 600 000 Ft
Haemodinamikai RTG berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 900 000 Ft Neuro
DSA berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 151 400 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Rész száma, elnevezése:

4 - Hagyományos röntgen berendezések

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

EKR000883782018

Igen

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:

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:
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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
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

Adószáma
25296826244

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 242 000 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a
nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az
ajánlat érvénytelen. 820 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben min. 230 kg (előny a nagyobb) Az
ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen
. 300 Sugárzás nélküli pozícionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó
átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen
mozgások elkerülésére (előny a megléte) Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve max. 650 cm (előny a kisebb) Az
ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 480 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 317 600 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 820 Páciens asztal
motorikus mozgástartománya min. 35 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 44 Előnézeti kép megjelenítésének ideje max. 4 mp (
előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 2 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy
töltéssel készíthető képek száma min. 500 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 950 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 209 600 000 Ft Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott
csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozícionálás érdekében (előny a megléte) Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a
röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső tartó karon belül helyezkednek el) (előny a megléte) Igen
Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 213 Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 235 000 000 Ft Motorikusan állítható
monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Igen Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb
egy tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,6 C-ív mélysége
Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 730 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 450
Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 150 000 Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 800 000 Ft Motorikusan állítható
monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Igen Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb
kettő tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,6 C-ív mélysége
Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 730 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 450
Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 150 000

SzamosMediko Kft., 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

23394021243

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A
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részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 231 120 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a
nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az
ajánlat érvénytelen. 800 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben min. 230 kg (előny a nagyobb) Az
ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen
. 284 Sugárzás nélküli pozícionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó
átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen
mozgások elkerülésére (előny a megléte) Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve max. 650 cm (előny a kisebb) Az
ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 560 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 272 160 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 600 Páciens asztal
motorikus mozgástartománya min. 35 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 36 Előnézeti kép megjelenítésének ideje max. 4 mp (
előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 2 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy
töltéssel készíthető képek száma min. 500 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 1000 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 191 520 000 Ft Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott
csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozícionálás érdekében (előny a megléte) Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a
röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső tartó karon belül helyezkednek el) (előny a megléte) Nem
Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 203 Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 228 900 000 Ft Motorikusan állítható
monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb
egy tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,5 C-ív mélysége
Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 800 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 230
Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 000 Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 31 997 400 Ft Motorikusan állítható
monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb
kettő tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,8 C-ív mélysége
Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 660 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 190
Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 200 000

Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Karolina
Út 34. B. lház. 1/5 7.

12128251243

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 231 120 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a
nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az
ajánlat érvénytelen. 800 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben min. 230 kg (előny a nagyobb) Az
ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen
. 284 Sugárzás nélküli pozícionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó
átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen
mozgások elkerülésére (előny a megléte) Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve max. 650 cm (előny a kisebb) Az
ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 560 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 250 360 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 857 Páciens asztal
motorikus mozgástartománya min. 35 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 42 Előnézeti kép megjelenítésének ideje max. 4 mp (
előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 2 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy
töltéssel készíthető képek száma min. 500 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 900 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 191 520 000 Ft Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott
csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozícionálás érdekében (előny a megléte) Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a
röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső tartó karon belül helyezkednek el) (előny a megléte) Nem
Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 203 Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 228 900 000 Ft Motorikusan állítható
monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb
egy tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,5 C-ív mélysége
Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 800 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
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számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 230
Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 000 Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 31 997 400 Ft Motorikusan állítható
monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb
kettő tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,8 C-ív mélysége
Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 660 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 190
Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek
nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 200 000

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

11909879242

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 200 000 000 Röntgencső anód hőkapacitása (KHU ) min. 550 kHU:
800 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben (kg) min. 230 kg: 300 Sugárzás nélküli pozícionálás az
utolsó átvilágítási kép alapján (Igen/ Nem): Nem Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó átvilágítási kép alapján (Igen/ Nem): Nem
Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen mozgások elkerülésére (Igen/ Nem): Igen
Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve (cm ) max. 650 cm: 48 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés
esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 232 800 000 Röntgencső anód hőkapacitása (kHU ) min.
550 kHU: 800 Páciens asztal motorikus mozgástartománya (cm) min. 35 cm: 45 Előnézeti kép megjelenítésének ideje (mp) max.
4 mp: 1,5 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében (Igen/ Nem): Igen Detektor akkumulátor
kapacitás; egy töltéssel készíthető képek száma (db) min. 500 db: 1 400 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 184 000 000 Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott
csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozícionálás érdekében (Igen/ Nem): Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a
röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső tartó karon belül helyezkednek el) ( Igen/Nem): Nem
Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (cm): 203 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében:
A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 255 000 000 Motorikusan állítható monitor magasság (Igen/ Nem):
Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb ) (mm): 0,6 C-ív mélysége Min. 660 mm (mm): 680 C-kar
elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) (fok): 225 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (db): 100
000 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 20
000 000 Motorikusan állítható monitor magasság (Igen/ Nem Nem): Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb ) (mm):
0,3 C-ív mélysége Min. 660 mm (mm): 680 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) (fok): 225 Visszakereshető
tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (db): 100 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság

4391

Szöveges értékelés:

SzamosMediko Kft.

3999.2

Szöveges értékelés:

Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4141.7

Szöveges értékelés:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

4418.6

Szöveges értékelés:

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:
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Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás
esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében az 1. értékelési
szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.6. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Digitális
mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5
. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében
a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Sebészeti C-karos képerősítő
berendezés 20x20 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszempontok esetében
a pontkiosztás módszere. Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított
arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142
Budapest, Szatmár Utca 46/A

11909879242

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: Digitális
felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 200 000 000 HUF
Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft):
232 800 000 HUF Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft):
184 000 000 HUF Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft): 255 000 000 HUF Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft): 20 000 000 HUF
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

25296826244

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a nyertest követő legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege:
Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 242 000
000 Ft Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó
Ft) 317 600 000 Ft Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft)
209 600 000 Ft Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft) 235 000 000 Ft Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 27 800 000 Ft
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
PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1028
Budapest, Patakhegyi Utca 13/1

Adószáma
10876013241

Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem csatolta a Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt.
66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján szóló nyilatkozatot, amelynek csatolása nemleges tartalommal is szükséges mind az
ajánlati felhívás, mind a közbeszerzési dokumentumok szerint, ezért Ajánlattevő 4. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt.
73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem
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csatolta a „Nyilatkozat az egyenértékűségről” szóló nyilatkozatot, ezért Ajánlattevő 4. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt
. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt
határidőben nem csatolta a 4/4. tétel, Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 termék, valamint a 4/5. tétel, Sebészeti
C-karos képerősítő berendezés 30x30 termék esetében a magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetőjét, és/vagy gyártói
adatlapját, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható – adott esetben (cégszerű aláírással ellátott pdf
formátumban és szerkeszthető word formátumban egyaránt), ezért Ajánlattevő 4. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Digitális Mammográfiás berendezés

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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:
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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

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

11909879242

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempontok tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 98 000
000 Ft Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben
kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga irányíthatja a
kompressziót. Előny megléte Nem Gantry mozgatása step and shoot Előny a megléte Nem Magyar nyelvű kezelő felület. Nem
Lokális kontraszt optimalizálás, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Nem Szintetikus 2D képen azonosított lézióra
klikkelve a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Nem

FUJIFILM HUNGARY KFT., 1037 Budapest, Bojtár Utca 56.

10495311241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempontok tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 87 000
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000 Ft Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben
kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga irányíthatja a
kompressziót. Előny megléte Nem Gantry mozgatása step and shoot Előny a megléte Nem Magyar nyelvű kezelő felület. Igen
Lokális kontraszt optimalizálás, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Nem Szintetikus 2D képen azonosított lézióra
klikkelve a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Igen

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempontok tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 141
000 000 Ft Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 340 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga
irányíthatja a kompressziót. Előny megléte Igen Gantry mozgatása step and shoot Előny a megléte Igen Magyar nyelvű kezelő
felület. Igen Lokális kontraszt optimalizálás, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Igen Szintetikus 2D képen
azonosított lézióra klikkelve a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

656.6

Szöveges értékelés:

FUJIFILM HUNGARY KFT.

835

Szöveges értékelés:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

731.9

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Digitális Mammográfiás berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1 Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 330kHU vagy felette =
10 pont, 280 – 329 kHU = 7 pont 220 – 279 kHU = 4 pont 161 – 219 kHU = 1 pont 160 = 0 pont 5 2.2 A páciens távirányításos wifi
eszközzel maga irányíthatja a kompressziót. Előny megléte Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.3 Gantry mozgatása step and shoot Előny a
megléte Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.4 Magyar nyelvű kezelő felület. Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.5 Lokális kontraszt optimalizálás
, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Igen: 10 pont Nem: 0pont 5 2.6 Szintetikus 2D képen azonosított lézióra klikkelve a
rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
FUJIFILM HUNGARY KFT., 1037 Budapest, Bojtár Utca 56.

10495311241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: A részletes
ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 87 000 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Rész száma, elnevezése:

6 - 1,5T MR berendezés

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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:
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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
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

Adószáma
26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft)
280 000 000 Ft MR gantryről lecsatolható vizsgálóasztal mely lehetővé teszi vészhelyzet esetén a beteg azonnali evakuálását
Igen Betegpozicionálás és vizsgálati workflow optimalizálása és felgyorsítás (A vizsgáló asztal kézzel való megérintésével
történik a pozicionálás, tekercs aktiválás, centrálás és a mérés indítása) Igen A megajánlott kis és nagy méretű flexibilis
tekercsek minimum 16 csatornásak Igen A megajánlott térd tekercs adó és vevő (Transmit/Receive) phased array technológiával
rendelkezik Igen Leggyorsabb képrekonstrukciós sebesség 2DFFT esetén 256 x 256 mérési mátrixra teljes FOV-ra vonatkozóan
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Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 62000 2D mozgás érzéketlen képalkotás (pl.: PROPELLER, MultiVane, BLADE) kompatibilis DWI szekvenciaval Igen
Az MR vizsgálati konzolon az agy szövet viabilitásának haemodinamikai perfúziós paramétereinek (BV, BF, TTP, MTT [SVD], BAT
, TMax. post-processing műveletei elvégezhetőek Igen A megadott 3D kontrasztanyag nélküli perfúziós szekvencia (ASL) Fast
Spin Echo alapú a susceptibilitási műtermékek minimalizálása érdekében Igen A megajánlott szuszceptibilitás súlyozott mérés
multi-echo alapú amely, egyszerre 8 különböző TE értékkel mér Igen A megajánlott fémes implantátumok által keletkező
műtermékek minimalizálását csökkentő 3D alapú mérés Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

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:
1,5T MR berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1 MR gantryről lecsatolható vizsgálóasztal mely lehetővé teszi vészhelyzet esetén a beteg azonnali
evakuálását igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.2 Betegpozicionálás és vizsgálati workflow optimalizálása és felgyorsítás (A vizsgáló asztal
kézzel való megérintésével történik a pozicionálás, tekercs aktiválás, centrálás és a mérés indítása) igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.3 A
megajánlott kis és nagy méretű flexibilis tekercsek minimum 16 csatornásak igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.4 A megajánlott térd
tekercs adó és vevő (Transmit/Receive) phased array technológiával rendelkezik Igen: 10 pont Nem: 0 pont 3 2.5 Leggyorsabb
képrekonstrukciós sebesség 2DFFT esetén 256 x 256 mérési mátrixra teljes FOV-ra vonatkozóan Az ajánlatot kerek egész számban,
tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 60 000 vagy felette = 10 pont 45
000 – 59999 = 7 pont, 25 000 – 44999 = 4 pont 12 000 – 24999 = 1 pont 25000 vagy alatta = 0 pont 3 2.6 2D mozgás érzéketlen
képalkotás (pl.: PROPELLER, MultiVane, BLADE) kompatibilis DWI szekvenciaval Igen: 10 pont Nem: 0 pont 3 2.7 Az MR vizsgálati
konzolon az agy szövet viabilitásának haemodinamikai perfúziós paramétereinek (BV, BF, TTP, MTT [SVD], BAT, TMax.
post-processing műveletei elvégezhetőek Igen: 10 pont Nem: 0 pont 3 2.8 A megadott 3D kontrasztanyag nélküli perfúziós szekvencia (
ASL) Fast Spin Echo alapú a susceptibilitási műtermékek minimalizálása érdekében igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.9 A megajánlott
szuszceptibilitás súlyozott mérés multi-echo alapú amely, egyszerre 8 különböző TE értékkel mér igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.10 A
megajánlott fémes implantátumok által keletkező műtermékek minimalizálását csökkentő 3D alapú mérés igen: 10 pont nem: 0 pont 3
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: A részletes
ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 280 000 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: A hiánypótlás teljesítése során Ajánlattevő által az EEKD II. rész C. pontja változatlan tartalommal került csatolásra, a
„Nem”-et jelölte meg Ajánlattevő, ugyanakkor nem csatolta ennek az adattartalomnak megfelelően módosított Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerinti nyilatkozatot, ugyanakkor a hiánypótlás teljesítése során Ajánlattevő csatolta az ajánlata 7. oldalán csatolt
nyilatkozatban megjelölt gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát, viszont nem csatolta a
hiánypótlási felhívásban előírtak szerint a kapacitást nyújtó szervezet EEKD-ját valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakkal összhangban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A fentiekben leírtakra tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e.) pontjában foglaltakra tekintettel az Ajánlattevő 6. részajánlati körre vonatkozó ajánlata érvénytelen, mivel így Ajánlattevő 6.
részajánlati körre vonatkozó ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak.

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

Rész száma, elnevezése:

7 - Nukleáris medicina eszközei

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

Adószáma
26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): PET / CT berendezés esetében: A részletes ártáblázat
szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 659 000 000 Ft Axiális látómező mérete min. 20 cm Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy
pontosságal, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 26 Egésztest vizsgálat elvégzéséhez
szükséges ágypozíciók száma max. 9 (static multi-bed módban, 95 cm-es effektív axiális látómezővel) Előny a kisebb 5 NEMA
érzékenység min. 10 cps/kBq Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, cps/kBq értékben kifejezve kell megadni, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelen. 22 NECR 2,4 kBq/ml (klinikai) aktivitás-koncentráció mellett min. 30 kcps Az ajánlatot egy
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tizedesjegy pontossággal, cps értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 75 Teljes konvergenciás
PET iteratív rekonstrukció a jel-zaj viszony és a SUV számítás pontosságának jelentős növeléséhez (Bayesian penalized
rekonstrukciós algoritmus) Igen Spect-CT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 115
000 000 Ft Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább egy klinikai hely megjelölésével,
ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során megtekinthető Igen Felbontás
helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen A szív és koronária erek
anatómiájának meghatározása, a stenosis kvantitatív meghatározása, koronária kalcifikáció feldolgozó program, 2D és 3D
automatikus reformatting Igen NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett
vizsgálatokhoz Igen PET/CT,CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok
összehasonlításával (RECIST,ill. WHO standard szerinti támogatással) Igen Tüdő CT vizsgálat feldolgozása. A tüdőlebenyek és a
nodulusok automatikus szegmentációja, a máj CT vizsgálat feldolgozása, máj lebenyek automatikus szegmentálása Igen
Dinamikus agyi MR vizsgálat feldolgozása, erek automatikus meghatározása a perfúziós térképen, intenzitás térképek
generálása Igen SPECT/CT vizsgálatok alapján az uptake változás szervenkénti meghatározása az idő függvényében Igen SPECT/
CT vizsgálatok alapján a standard uptake value (SUV) kvantitatív meghatározása, MBq/ml egységben a dózis és demografikus
adatok figyelembevételével Igen A SPECT/CT gantry tömege LEHR kollimátorral együtt max 3400 kg Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 3374

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

973

Szöveges értékelés:

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:
PET / CT berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1 Axiális látómező mérete min. 20 cm Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontosságal, cm
értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 25 cm vagy nagyobb = 10 pont 22 – 24,9 cm: 5 pont 20,121,9 cm = 1 pont 20 cm = 0 pont 6 2.2 Egésztest vizsgálat elvégzéséhez szükséges ágypozíciók száma max. 9 (static multi-bed módban
, 95 cm-es effektív axiális látómezővel) Előny a kisebb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül kifejezve kell megadni,
ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 5 vagy kisebb = 10 pont 5 - 7 = 7 pont 7 -8 = 4 pont 9 = 0 pont 6 2.3 NEMA érzékenység min.
10 cps/kBq Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cps/kBq értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az
ajánlat érvénytelen. 20 cps/kBq vagy nagyobb = 10 pont 16 – 19 cps/kBq = 7 pont 13 – 15 cps/kBq = 4 pont 11 - 12 cps/kBq: 1 pont 10
cps/kBq = 0 pont 6 2.4 NECR 2,4 kBq/ml (klinikai) aktivitás-koncentráció mellett min. 30 kcps Az ajánlatot kerek egész számban,
tizedesjegyek nélkül, cps értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 70 kcps vagy nagyobb = 10 pont 55
- 69 kcps = 7 pont 45 - 54 kcps = 4 pont 31 – 44 kcps = 1 pont 30 kcps = 0 pont 6 2.5 Teljes konvergenciás PET iteratív rekonstrukció
a jel-zaj viszony és a SUV számítás pontosságának jelentős növeléséhez (Bayesian penalized rekonstrukciós algoritmus) Igen: 10 pont
Nem: 0 pont 6 Spect-CT berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2. Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal legalább egy klinikai hely megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során
megtekinthető Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 3. Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus
vizsgálatokhoz Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 4. A szív és koronária erek anatómiájának meghatározása, a stenosis kvantitatív
meghatározása, koronária kalcifikáció feldolgozó program, 2D és 3D automatikus reformatting Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 5. NM
SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz Igen: 10 pont Nem : 0
pont 3 6. PET/CT,CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok összehasonlításával (RECIST,ill.
WHO standard szerinti támogatással) Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 7. Tüdő CT vizsgálat feldolgozása. A tüdőlebenyek és a nodulusok
automatikus szegmentációja, a máj CT vizsgálat feldolgozása, máj lebenyek automatikus szegmentálása Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 8
. Dinamikus agyi MR vizsgálat feldolgozása, erek automatikus meghatározása a perfúziós térképen, intenzitás térképek generálása
Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 9. SPECT/CT vizsgálatok alapján az uptake változás szervenkénti meghatározása az idő függvényében
Igen: 10 pont Nem : 0 pont t 3 10. SPECT/CT vizsgálatok alapján a standard uptake value (SUV) kvantitatív meghatározása, MBq/ml
egységben a dózis és demografikus adatok figyelembevételével Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 11. A SPECT/CT gantry tömege LEHR
kollimátorral együtt max 3400 kg Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelen. 3000 kg vagy kevesebb = 10 pont 3001 – 3150 = 7 pont 3151 – 3300 = 4 pont 3301 – 3399 = 1 pont
3400 = 0 pont 3
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
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előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: PET / CT
berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 659 000 000 Ft Spect-CT berendezés
esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 115 000 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Rész száma, elnevezése:

8 - Spect kamera

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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

EKR000883782018

Adószáma

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): SPECT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) 65 900 000 Ft Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább
egy klinikai hely megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során
megtekinthető Igen Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen
NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz Igen PET/CT,
CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok összehasonlításával (RECIST,ill. WHO
standard szerinti támogatással) Igen A SPECT gantry tömege LEHR kollimátorral együtt max 2500 kg Az ajánlatot kerek egész
számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 2052

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

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:
SPECT berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2. Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább egy klinikai hely
megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során megtekinthető Igen: 10 pont
Nem : 0 pont 6 3. Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen: 10 pont
Nem : 0 pont 6 4. NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz
Igen: 10 pont Nem : 0 pont 6 5. PET/CT, CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok
összehasonlításával (RECIST,ill. WHO standard szerinti támogatással) Igen: 10 pont Nem : 0 pont 6 6. A SPECT gantry tömege LEHR
kollimátorral együtt max 2500 kg Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelen. 2100 kg vagy kevesebb = 10 pont 2101 – 2200 = 7 pont 2201 – 2300 = 4 pont 2301 - 2499 kg = 1
pont 2500 kg vagy a fö= 0 pont 6
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: SPECT
berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 65 900 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

EKR000883782018

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:

Rész száma, elnevezése:

9 - Digitális Csontsűrűség-mérő készülék

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1035
Budapest, Berend Utca 6.

13323387241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Digitális csontsűrűség mérő készülék esetében: A részletes
ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 18 900 000 Ft Alacsony sugárdózissal működjön. Átlagos vastagságú beteg,
standard teljes test felvétele esetében ne haladja meg a páciens belépő dózisa az 1 μG (mikro Gray) -t. Kérjük megadni! Előny a
kisebb Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, μG értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. 0,4 A korábbi DEXA készülék (GE Lunar) adatainak migrálása, az új készülékre, korábbi mérésekkel történő
összehasonlítás, mind a ROI terület képe, mind a mért értékek tekintetében. Az előző és aktuális értékek, változások
megjelenítése egy leleten. Előny a megléte Igen Az eddig vizsgált páciensek képeinek megnyitása és a kijelölt vizsgálati terület (
ROI) képi áthúzása az új készülék új felvételeire. Előny a megléte Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

1000

Szöveges értékelés:

EKR000883782018

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:
Digitális csontsűrűség mérő készülék RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1. Alacsony sugárdózissal működjön. Átlagos vastagságú beteg, standard
teljes test felvétele esetében ne haladja meg a páciens belépő dózisa az 1 μG (mikro Gray) -t. Kérjük megadni! Előny a kisebb Az
ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, μG értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. < 1 μG
: 10 pont ≥ 1 μG : 0 pont 10 2.2. A korábbi DEXA készülék (GE Lunar) adatainak migrálása, az új készülékre, korábbi mérésekkel
történő összehasonlítás, mind a ROI terület képe, mind a mért értékek tekintetében. Az előző és aktuális értékek, változások
megjelenítése egy leleten. Előny a megléte Igen : 10 pont Nem : 0 pont 10 2.3. Az eddig vizsgált páciensek képeinek megnyitása és a
kijelölt vizsgálati terület (ROI) képi áthúzása az új készülék új felvételeire. Előny a megléte Igen : 10 pont Nem : 0 pont 10
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1035 Budapest,
Berend Utca 6.

13323387241

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: Digitális
csontsűrűség mérő készülék esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 18 900 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Rész száma, elnevezése:

10 - Ultrahang készülékek

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

EKR000883782018

Igen

V.1.3) Az érvényes ajanlátot 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:

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

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): „A” UH készülék 4 fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat
szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós
képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „A” UH készülék 4 fejjel - 2 esetében A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek
csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „A” UH
készülék 4 fejjel - 3 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft PureWave mátrix
szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az
érintőképernyőn Igen „A” UH készülék 5 fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 29 900 000
Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép
megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „B” UH készülék 3 vizsgáló fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 95 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Az UH kép
megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Az UH kép
megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 2 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Az UH kép
megjeleníthető az érintőképernyőn Igen Mobil, laptop formátumú UH készülék esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 16 300 000 Ft Laterális erősítés (Lateral gain, LGC) állíthatósága manuálisan potenciométerekkel (vertikális
erősítés). Igen Intelligens Doppler (felhasználó által előre fixálható szögkorrekció 0, 50 és 60 fokra) Igen A készülék bővíthető
laporoszkópiás vizsgálófejjel min. 4.0-10.0 MHz frekvencia tartománnyal. Nem Kontrasztanyagos alkalmazás lehetősége. Igen
Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 10 530 000
Ft A 4D hüvelyi vizsgálófej 3D/4D térfogat felvételi szöge Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben
kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 120 A 4D felvételi ablak határának automatikus, folyamatos
igazítása a magzat testfelületéhez élő képen egy gombnyomásra élő képen Igen A 4D hüvelyi vizsgálófejnél a 2D képsík
mozgatása a vizsgálófej mozgatása nélkül, kizárólag a vizsgálófejben levő kristály elektronikus úton történő billentésével Igen A
beteg adatbázisban, a készülék merevlemezén tárolt képnek a képernyőre való visszatöltésével együtt egy gombnyomásra az
adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal
használhatók Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BLUEMED Kft.

8530

Szöveges értékelés:

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:

EKR000883782018

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás
esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 „A” UH készülék 4 fejjel - 1 esetében az 1. értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. „A” UH készülék 4 fejjel - 2 esetében az
1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. „A”
UH készülék 4 fejjel - 3 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszempontok
esetében a pontkiosztás módszere. „A” UH készülék 5 fejjel az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.
-2.3. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. „B” UH készülék 3 vizsgáló fejjel esetében az 1. értékelési szempont esetében
a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.2. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 1
esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.2. részszempontok esetében a pontkiosztás
módszere. „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 2 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.2.2. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Mobil, laptop formátumú UH készülék esetében az 1. értékelési szempont
esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.4. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Szülészeti-nőgyógyászati
ultrahang készülék esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.4. részszempontok esetében
a pontkiosztás módszere.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti
vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban
előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: „A” UH készülék 4 fejjel 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft „A” UH készülék 4 fejjel - 2 esetében A
részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft „A” UH készülék 4 fejjel - 3 esetében A részletes
ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft „A” UH készülék 5 fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti
összesen ajánlati ár (nettó Ft) 29 900 000 Ft „B” UH készülék 3 vizsgáló fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen
ajánlati ár (nettó Ft) 95 900 000 Ft „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati
ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 2 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft) 19 500 000 Ft Mobil, laptop formátumú UH készülék esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó
Ft) 16 300 000 Ft Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (
nettó Ft) 10 530 000 Ft
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.04.25

Kezdete:

Lejárata:

2019.05.06

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a.) pontja alapján a 2., 3., 7., 8., 9. és 10. rész esetében a fenti szerződéskötési moratórium lejárta előtt
megköthető a szerződés.
2019.04.17

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.04.24

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.03.21 11:42:47

molnarbeata

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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