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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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:

45A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 045-102196A 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

Adásvételi szerződés 4 db C-íves képerősítő beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ egyes egységei részére. 1 db mobil 
C-íves képerősítő belgyógyászati célú felhasználáshoz. 1 db mobil C-íves képerősítő idegsebészeti célokra. 2 db digitális, kompakt, 
mobil, C-karos röntgen képerősítő ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célra - egy ERCP-hez, egy gyermeksebészeti célra (kompakt 
kivitel: a főegységbe integrált monitor kocsi/munkaállomás). Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén az árut átadni, illetve a 
nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezés ellátására.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. 2. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. Nettó ajánlati ár (Ft) Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat 
kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított arányosítás 
módszerével számítva arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint: 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 
Jelen értékelési szempont súlyszáma: 60, így a fenti képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén ezen 
számmal kerül (60) megszorzásra. 2. Overscan (maximális orbitális szög a függőlegeshez mérve) (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti 
célú képerősítő esetében.) (fok) A magasabb érték a kedvezőbb. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a 
legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 40º-t jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával 
megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (54°-t) vagy ettől magasabb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az 

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:

1. Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (Ft), Súlyszáma: 60, Megajánlott tartalom: 98 800 000, Értékelési 
pontszám: 9,21; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 552,89; 2. Értékelési szempont: Overscan (
maximális orbitális szög a függőlegeshez mérve) (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő 
esetében.) (fok-ban) (min. 40º max. 54º; a magasabb érték a kedvezőbb), Súlyszáma: 8, Megajánlott tartalom: 
55, Értékelési pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 80,00; 3. Értékelési szempont: Monitor
felbontása (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő esetében.) (pixel-ben) (min. 1280x1024 pixel 
max. 4000x2500 pixel; a magasabb érték a kedvezőbb), Súlyszáma: 13, Megajánlott tartalom: 3840x2160, 
Értékelési pontszám: 8,04; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 104,48; 4. Értékelési szempont: 
Rendszer összsúlya (C-karos képerősítő súlya+Monitorkocsi súlya összesen)(Belgyógyászati, illetve 
idegsebészeti célú képerősítő esetében) (kg-ban) (max. 620 kg min. 450 kg; alacsonyabb érték kedvezőbb), 
Súlyszáma: 5, Megajánlott tartalom: 484, Értékelési pontszám: 8,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
40,00; 5. Értékelési szempont: Fókusz pontok száma (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő 
esetében.) (db) (min. 1 db max. 2 db; a magasabb érték a kedvezőbb), Súlyszáma: 7, Megajánlott tartalom: 2, 
Értékelési pontszám: 10,00; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 70,00; 6. Értékelési szempont: Anód 
hőkapacitás (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő esetében.) (HU-ban) (min. 45,000 HU max. 
80,000 HU; a magasabb érték a kedvezőbb), Súlyszáma: 4, Megajánlott tartalom: 76 000, Értékelési pontszám: 
8,86; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 35,43; 7. Értékelési szempont: Impulzus üzemű átvilágítás 
maximális csőárama (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő esetében.) (mA-ban) (min. 15 mA max
. 25 mA; a magasabb érték a kedvezőbb), Súlyszáma: 3, Megajánlott tartalom: 25, Értékelési pontszám: 10,00; 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 30,00

Szöveges értékelés:

912.80GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő ajánlata megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1. Nettó ajánlati ár (Ft): 98 800 000 2. Overscan (maximális orbitális szög a függőlegeshez 
mérve) (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő esetében.) (fok-ban) (min. 40º max. 54º; a magasabb érték a 
kedvezőbb): 55 3. Monitor felbontása (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő esetében.) (pixel-ben) (min. 
1280x1024 pixel max. 4000x2500 pixel; a magasabb érték a kedvezőbb): 3840x2160 4. Rendszer összsúlya (C-karos képerősítő 
súlya+Monitorkocsi súlya összesen)(Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő esetében) (kg-ban) (max. 620 kg min. 
450 kg; alacsonyabb érték kedvezőbb): 484 5. Fókusz pontok száma (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő 
esetében.) (db) (min. 1 db max. 2 db; a magasabb érték a kedvezőbb): 2 6. Anód hőkapacitás (ERCP-hez, illetve 
gyermeksebészeti célú képerősítő esetében.) (HU-ban) (min. 45,000 HU max. 80,000 HU; a magasabb érték a kedvezőbb): 76000
7. Impulzus üzemű átvilágítás maximális csőárama (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő esetében.) (mA-ban) (
min. 15 mA max. 25 mA; a magasabb érték a kedvezőbb): 25
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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

4A 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:
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.27Lejárata:2019.05.17Kezdete:

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 98 800 000 Az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok (a legjobb ár-érték arány) alapján
Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai 
szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két 
szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig az arányosítás módszerével kerül pontozásra az alábbi 
képlet alapján: Pvizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max - P min) + P min ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: legkedvezőbb érték (54°), amely a maximális pontszámot kapja Alegkedvezőtlenebb: 
legkedvezőtlenebb érték (40º), amely a minimális pontszámot kapja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jelen értékelési 
szempont súlyszáma: 8, így a fenti képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal kerül (8) 
megszorzásra. 3. Monitor felbontása (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő esetében.) (pixel) A magasabb érték a 
kedvezőbb. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
1280x1024 pixel-t jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a 
legkedvezőbb szintet elérő (4000x2500 pixel-t) vagy ettől magasabb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig az arányosítás módszerével kerül pontozásra az alábbi képlet alapján: Pvizsgált=(A 
vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max - P min) + P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb
: legkedvezőbb érték (4000x2500 pixel), amely a maximális pontszámot kapja Alegkedvezőtlenebb: legkedvezőtlenebb érték (
1280x1024 pixel), amely a minimális pontszámot kapja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a megajánlások képletbe
történő behelyettesíthetősége érdekében a megajánlásra került felbontást jellemző 2 adat szorzataként kapott értékkel számol. Jelen 
értékelési szempont súlyszáma: 13, így a fenti képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal 
kerül (13) megszorzásra. FOLYTATÁS a VI.1.10) További információk pontban.
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El nem bírált ajánlatok: Ajánlattevő neve: FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1152 Budapest Illyés Gyula Utca 2-4. Ajánlattevő neve: PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Székhelye: 1028 Budapest Patakhegyi Utca 13/1 Ajánlattevő neve: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű 
Társaság Székhelye: 1143 Budapest Gizella Út 51-57 Indokolás: Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) alapján csak az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. V.2.5) Pont folytatása: 4. Rendszer összsúlya (C-karos képerősítő súlya + 
Monitorkocsi súlya összesen) (Belgyógyászati, illetve idegsebészeti célú képerősítő esetében.) (kg) Az alacsonyabb érték a kedvezőbb. 
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 620 kg-t jelentő) 
értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő
(450 kg-t) vagy ettől alacsonyabb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig az arányosítás módszerével kerül pontozásra az alábbi képlet alapján: Pvizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A 
legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max - P min) + P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: legkedvezőbb érték (450 
kg), amely a maximális pontszámot kapja Alegkedvezőtlenebb: legkedvezőtlenebb érték (620 kg), amely a minimális pontszámot kapja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jelen értékelési szempont súlyszáma: 5, így a fenti képlet alapján meghatározott pontszám 
az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal kerül (5) megszorzásra. 5. Fókusz pontok száma (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú 
képerősítő esetében.) (db) A magasabb érték a kedvezőbb. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a 
legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 1 db-t jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával 
megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (2 db-t) vagy ettől magasabb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két 
szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig az arányosítás módszerével kerül pontozásra az alábbi 
képlet alapján: Pvizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max - P min) + P min ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: legkedvezőbb érték (2 db), amely a maximális pontszámot kapja Alegkedvezőtlenebb: 
legkedvezőtlenebb érték (1 db), amely a minimális pontszámot kapja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jelen értékelési 
szempont súlyszáma: 7 így a fenti képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal kerül (7) 
megszorzásra. 6. Anód hőkapacitás (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő esetében.) (HU) A magasabb érték a 
kedvezőbb. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 45,000 
HU-t jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a 
legkedvezőbb szintet elérő (80,000 HU-t) vagy ettől magasabb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám 
felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig az arányosítás módszerével kerül pontozásra az alábbi képlet alapján: Pvizsgált=(A 
vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max - P min) + P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb
: legkedvezőbb érték (80,000 HU), amely a maximális pontszámot kapja Alegkedvezőtlenebb: legkedvezőtlenebb érték (45,000 HU), 
amely a minimális pontszámot kapja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jelen értékelési szempont súlyszáma: 4, így a fenti 
képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal kerül (4) megszorzásra. 7. Impulzus üzemű 
átvilágítás maximális csőárama (ERCP-hez, illetve gyermeksebészeti célú képerősítő esetében.) (mA) A magasabb érték a kedvezőbb. 
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 15 mA-t jelentő) 
értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő
(25 mA-t) vagy ettől magasabb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig az arányosítás módszerével kerül pontozásra az alábbi képlet alapján: Pvizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A 
legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max - P min) + P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: legkedvezőbb érték (25 mA
), amely a maximális pontszámot kapja Alegkedvezőtlenebb: legkedvezőtlenebb érték (15 mA), amely a minimális pontszámot kapja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jelen értékelési szempont súlyszáma: 3, így a fenti képlet alapján meghatározott pontszám 
az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal kerül (3) megszorzásra.

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: 2019.05.16

2019.05.16



EKR000157292019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.25 11:04:58 balogh.gergely

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 




