ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000371692018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Közbeszerzés
tárgya:

Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17
kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára.

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:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

EKR000371692018

Telefon:

Fax:

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.07.27
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
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.1.5) 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

EKR000371692018

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

Adószáma

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina Körút 13215613241
39.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ár értékelési szempontja: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 19.800.000,HUF Minőségi kritériumok: 1. Aktív képalkotó transducer csatlakozók száma adapter nélkül (min. 3 db, max. 5 db) [előny a több]
: 4 db 2. Mozgási műtermékek kiszűrésére szolgáló technológia (igen/nem) [előny a megléte]: igen 3. Gyorsindítási lehetőség,
stand-by üzemmódból kevesebb, mint 10 sec alatt (igen/nem) [előny a megléte]: nem 4. Lineáris transducer 1. vizsgálófejnél a
jeladó kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db) [előny a több]: 1920 db 5. Lineáris transducer 2. vizsgálófejnél a jeladó
kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db) [előny a több]: 576 db 6. Convex transducer vizsgálófejnél a jeladó kristályok száma
(min. 192 db, max. 576 db) [előny a több]: 384 db 7. Készülékbe gyárilag beépített digitális archiválás, álló-és mozgóképek
tárolása (min. 250.000 kép, max. 300.000 kép) [előny a több]: 300.000 kép 8. Szerviz kiszállási idő az írásbeli értesítéstől
számítva órában megadva (min. 2 óra, max. 12 óra) [előny a rövidebb határidő]: 2,4 óra Alkalmasságának indokolása: Az
Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlás körében benyújtott dokumentumokkal együttesen értékelve – az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, vele
szemben a felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1690

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere az ár értékelési részszempontja és a minőségi kritériumok 8. értékelési részszempontja esetében fordított
arányosítás volt: a részszempont értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kapta, a többi
pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással került kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai
szerint. A pontszámítás képlete: (P - Pmin) / (Pmax - Pmin) = Alegjobb / Avizsgált azaz P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) +
Pmin 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 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az Ajánlatkérő a minőségi
kritériumok 8. részszempontja értékelésekor, az arányosítás során az ajánlatok előírt értékelési határ alatti értékét nem vette
figyelembe, ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem a szerviz kiszállítási idő tekintetében a 2 óra volt, amelyhez viszonyítva kerül a
többi ajánlat értékelésre. Az értékelés módszere a minőségi kritériumok 1. 4-7. értékelési részszempontja esetében egyenes
arányosítás volt: a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapta a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem
a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – három tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva –
kevesebb pontot kapott. Pontszámítás képlete: (P - Pmin) / (Pmax - Pmin) = Avizsgált / Alegjobb azaz P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax
- Pmin) + Pmin 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 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az Ajánlatkérő a
minőségi kritériumok 1. és 4-7. részszempontja értékelésekor, az arányosítás során az ajánlatok előírt értékelési határ feletti értékét
nem vette figyelembe, ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem aktív képalkotó transducer csatlakozók száma esetén az 5 db, a
lineáris transducer 1. vizsgálófejnél a jeladó kristályok száma esetében 576 db, a lineáris transducer 2. vizsgálófejnél a jeladó
kristályok száma esetében 576 db, a convex transducer vizsgálófejnél a jeladó kristályok száma esetében 576 db, míg a készülékbe
gyárilag beépített digitális archiválás, álló-és mozgóképek tárolása esetében 300.000 kép volt, amelyhez viszonyítva került a többi
ajánlat értékelésre. Az értékelés módszere a minőségi kritériumok 2. és 3. értékelési részszempontja esetében pontozás volt: a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet B.1) pontja alapján: az Ajánlatkérő a
többletvállalás ajánlati eleméhez közvetlenül rendelte hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékeknek megfelelő
pontszámot. Amennyiben az ajánlattevő a többletvállalást tett (a részszempont kapcsán igen választ jelölt meg), 10 pontot kapott, ha
többletvállalást nem tett (a részszempont esetében nem választ jelölt meg), 1 pontot kapott.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina Körút 39.

13215613241

Ellenszolgáltatás nettó összege: 19.800.000,- HUF Kiválasztásának indoka: Az Ajánlattevő tette a gazdaságilag legelőnyösebb
érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő számára.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

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

EKR000371692018

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Bluemed Kft., 2091 Etyek, Lilliom köz 2. (14570692-2-07)
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:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés megköthető a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti határidő lejárt előtt (
szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók).
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2018.08.23
2018.08.23

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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kecsab
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