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

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:

A 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:

47A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 047-107295A 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

1 db 128 szeletes CT berendezés beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet
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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:

Nettó ajánlati ár: 151 358 000 Ft Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján
a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.

26575113241GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában;Arányosítás módszere kerül alkalmazásra az 1-6. min. szempont 
esetében.

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:

Ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az 
ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

1000GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok legnagyobb soronkénti száma(650-850 db/sor) Előny a nagyobb : 912 db
/sor A legnagyobb használható teljes z-irányú kollimáció az izocenterben mérve (38-40mm) Előny a nagyobb: 40 mm Maximális 
X-Y(axiális)síkbeli térfelbontás,50cm scan FOV,64 detektorról származó axiális módú mérés, fémrács nélküli teljes detektor 
felületi hatásfok,MTF 10 % mellett(12-16 vonalpár/cm)Előny a nagyobb: 18 vonalpár/cm Maximális X-Y(axiális)síkbeli 
térfelbontás,50cm scan FOV,64 detektorról származó axiális módú mérés,fémrács nélküli teljes detektor felületi hatásfok, MTF 
50 % mellett (8-12 vonalpár/cm)Előny a nagyobb:13 vonalpár/cm Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó páciens dózis (5-
10 mGy) Előny a kisebb: 3,8 mGy Temporális regisztráció: axiális üzemmódban, bármely (a FOV-ba eső) voxel azonosirányú 
projekcióval történő leképezése között eltelt idő (30-200 msec) Előny a kisebb: 0,25 ms nettó ajánlati ár: 151 358 000 Ft

26575113241GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.25 16:52:19 nyerges

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Nyertes Ajánlattevő: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3. 26575113-2-41 GE 
Hungary Kft 1044 Budapest, Váci út 77. 13113267-2-44 Közös Ajánlattevők Figyelemmel a Kbt. 81.§ (4)–(5) bekezdésére Ajánlatkérő 
nem vizsgálta az alábbi ajánlattevő ajánlatát: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság 1143 Budapest Gizella út 51-57

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.31Lejárata:2019.05.22Kezdete:

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:

2019.05.21

2019.05.21




