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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-575 Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére 2 db ultrahangkészülék beszerzése IVF és szülészet-nőgyógyászati célra - 
2 db nagy teljesítményű Color/Power/Pulzus Doppleres ultrahang-diagnosztikai készülék szülészet-nőgyógyászati és meddőségi 
célra 3D/4D képalkotási fejlesztési lehetőséggel - 2 db multifrekvenciás, vagy szélessávú endocavitalis vizsgálófej - 1 db 
multifrekvenciás, vagy szélessávú 2D konvex vizsgálófej felnőtt hasi vizsgálatra - 2 db fekete-fehér videoprinter A részleteket a 
műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-575 Ultrahangkészülékek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: -Nettó ajánlati ár összesen: 13.766.520 HUF -A készülék leállítása 
nélkül kikapcsolható monitor: Igen -A dinamikai tartomány 1 dB-es lépésekben történő állíthatósága: Igen -Caliperes és 
Biometrikus mérések elérése egy ugyanazon kezelőgombbal: Igen -Bekapcsolható mérési segéd zoom ablak biometrikus és 
caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek pontosabb meghatározása érdekében: Igen -Min. 8
sávos TGC beállítási lehetőség az érintőpanelen a monitorkép érintőpaneles megjelenítésével és menthető, betölthető 
sávos TGC beállításokkal, kezelőkonzoli manuális potenciométerek nélkül: Igen -Az összes üzemmódból az 
érintőképernyőről egy érintéssel, egy lépésben aktiválható vizsgálófej, alkalmazás és beállítás (preset) választása: Igen 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

13265553243SONARMED Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Út 31 fsz 6-7

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

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

8921/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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-Nettó ajánlati ár összesen: 13.766.520 HUF -A készülék leállítása nélkül kikapcsolható monitor: Igen -A dinamikai tartomány 1 
dB-es lépésekben történő állíthatósága: Igen -Caliperes és Biometrikus mérések elérése egy ugyanazon kezelőgombbal: Igen -
Bekapcsolható mérési segéd zoom ablak biometrikus és caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek 
pontosabb meghatározása érdekében: Igen -Min. 8 sávos TGC beállítási lehetőség az érintőpanelen a monitorkép érintőpaneles 
megjelenítésével és menthető, betölthető sávos TGC beállításokkal, kezelőkonzoli manuális potenciométerek nélkül: Igen -Az 
összes üzemmódból az érintőképernyőről egy érintéssel, egy lépésben aktiválható vizsgálófej, alkalmazás és beállítás (preset) 

13265553243SONARMED Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Út 31 fsz 6-7

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempontok: -Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A pont szerinti az 
értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a 
max. pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az
alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a 
pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást 
tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Súlyszám: 60. -A készülék leállítása nélkül 
kikapcsolható monitor AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú 
melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz 
rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 6
-A dinamikai tartomány 1 dB-es lépésekben történő állíthatósága AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely 
tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor 
a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5 -Caliperes és Biometrikus mérések elérése egy ugyanazon kezelőgombbal AK a KH 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú melléklet B pont 
szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott 
tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5 -Bekapcsolható 
mérési segéd zoom ablak biometrikus és caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek pontosabb 
meghatározása érdekében AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny
. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 
pont. Súlyszám: 10 -Min. 8 sávos TGC beállítási lehetőség az érintőpanelen a monitorkép érintőpaneles megjelenítésével és menthető, 
betölthető sávos TGC beállításokkal, kezelőkonzoli manuális potenciométerek nélkül AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, 
amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül 
kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 10 -Az összes üzemmódból az érintőképernyőről egy érintéssel, egy 
lépésben aktiválható vizsgálófej, alkalmazás és beállítás (preset) választása AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben 
valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha 
nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 4

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

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

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 13.766.520 Értékelési pontszám:10 Súlyszám:60 Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata:600 - A készülék leállítása nélkül kikapcsolható monitor Igen Értékelési pontszám:10 
Súlyszám:6 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:60 - A dinamikai tartomány 1 dB-es lépésekben történő 
állíthatósága Igen Értékelési pontszám:10 Súlyszám:5 50 Caliperes és Biometrikus mérések elérése egy 
ugyanazon kezelőgombbal Igen Értékelési pontszám:10 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
50 - Bekapcsolható mérési segéd zoom ablak biometrikus és caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a 
határvonalak és élek pontosabb meghatározása érdekében Igen Értékelési pontszám:10 Súlyszám:10 Értékelési
pontszám és súlyszám szorzata:100 - Min. 8 sávos TGC beállítási lehetőség az érintőpanelen a monitorkép 
érintőpaneles megjelenítésével és menthető, betölthető sávos TGC beállításokkal, kezelőkonzoli manuális 
potenciométerek nélkül Igen Értékelési pontszám:10 Súlyszám:10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
100 - Az összes üzemmódból az érintőképernyőről egy érintéssel, egy lépésben aktiválható vizsgálófej, 
alkalmazás és beállítás (preset) választása Igen Értékelési pontszám:10 Súlyszám:4 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata:40 Összes pontszám: 1000

Szöveges értékelés:

1000SONARMED Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá az alábbi 
ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó igazolásokat.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 102-232509

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium nem alkalmazandó. A szerződéskötés várható időpontja: 
2018. 08. 31.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

választása: Igen Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb 
ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.

2018.08.27

2018.08.27
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