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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-883 50db diagnosztikai röntgenber. szervizelés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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26575113241GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 16 db GE gyártm. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

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:

48A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 046-108778A 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

DEK-883 Debreceni Egyetem területén üzemelő 50 db diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolgáltatásának biztosítása 36 
hónapra 1. rész: 16 db GE gyártmányú diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolgáltatatásának biztosítása 2. rész: 5 db Philips gy. 
diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolg. biztosítása 3. rész: 20 db Siemens gy. diagnosztikai röntgenberendezés szerviz 
szolg.biztosítása 4. rész: 3 db Shimadzu gy. diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolg. biztosítása 5. rész: 2 db Innomed 
gy.diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolg. biztosítása 6. rész: 1 db Italray gy. diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolg. 
biztosítása 7. rész: 1 db J. Morita gy. diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolg. biztosítása 8. rész: 1 db Neurologica gy. 
diagnosztikai röntgenberendezés szerviz szolg. biztosítása 9. rész: 1 db Ziehm Imaging gy. diagnosztikai röntgenberendezés szerviz 
szolg. biztosítása A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 72 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 0 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 13 562 310 HUF/hó Nettó 

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (1-5. rész)/ Nettó ajánlati ár (6. rész) (HUF/hó) AK a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet 
A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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: 85. Minőségi értékelési szempont: 1. A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé 
történő bejelentésétől számítottan (egész órákban kifejezve, max. 72 óra) AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A pont szerinti 
Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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. A
72 óránál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek
nyilvánítja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. Súlyszám: 10 2. A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) Értékelési
tartomány alsó és felső határa: min. 0 hónap –max. 18 hónap Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték 
közötti arányosítást alkalmazza. P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+
Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (18 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0 hónap) A felolvasólapon a 
kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás időtartamát kérjük feltüntetni. (Azaz pl. 10 hónap jótállás vállalása esetén a 
felolvasólapon 4 hónapot kell feltüntetni.) A kötelezően előírt 6 hónap jótállásnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja Jelen értékelési szempont esetében a 18 hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás 0 
hónap, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot vagy 0-t 
ajánlhatnak meg hónapokban kifejezve. Súlyszám: 5

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:

- A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan (egész 
órákban kifejezve, max. 72 óra) :72 Értékelési pontszám10,00 Súlyszám:10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata:100,00 - A beépített alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész 
hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) 0 Értékelési pontszám:0,00 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 13 562 310 Értékelési pontszám: 10,00 
Súlyszám: 85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 850,00 Összesen: 950,00

Szöveges értékelés:

950.00GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 72 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 0 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 13 562 310 HUF/hó Indoklás
: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 72 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 0 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 2 278 230 HUF/hó Indoklás: 
A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

10272031244PHILIPS Magyarország Kft., Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép. 8. em.

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 5 db Philips gy. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 488 243 160 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

Röntgen, mammográfiás és angiográf berendezések eseti karbantartása

SCAN-MED Kft. (1028 Budapest, Kerényi Frigyes u. 67., Adószám: 10797156-2-41)

Igen
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 72 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 0 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 2 278 230 HUF/hó Nettó 
ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 82 016 280 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

10272031244PHILIPS Magyarország Kft., Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép. 8. em.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (1-5. rész)/ Nettó ajánlati ár (6. rész) (HUF/hó) AK a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet 
A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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: 85. Minőségi értékelési szempont: 1. A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé 
történő bejelentésétől számítottan (egész órákban kifejezve, max. 72 óra) AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A pont szerinti 
Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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. A
72 óránál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek
nyilvánítja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. Súlyszám: 10 2. A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) Értékelési
tartomány alsó és felső határa: min. 0 hónap –max. 18 hónap Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték 
közötti arányosítást alkalmazza. P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+
Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (18 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0 hónap) A felolvasólapon a 
kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás időtartamát kérjük feltüntetni. (Azaz pl. 10 hónap jótállás vállalása esetén a 
felolvasólapon 4 hónapot kell feltüntetni.) A kötelezően előírt 6 hónap jótállásnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja Jelen értékelési szempont esetében a 18 hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás 0 
hónap, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot vagy 0-t 
ajánlhatnak meg hónapokban kifejezve. Súlyszám: 5

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:

- A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan (egész 
órákban kifejezve, max. 72 óra) :72 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 100,00 - A beépített alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész 
hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) 0 Értékelési pontszám:0,00 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 2 278 230 Értékelési pontszám:10,00 
Súlyszám:85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 850,00 Összesen: 950,00

Szöveges értékelés:

950.00PHILIPS Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (1-5. rész)/ Nettó ajánlati ár (6. rész) (HUF/hó) AK a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő 

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:

- A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történőbejelentésétől számítottan (egész 
órákban kifejezve, max. 72 óra): 36 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata:100,00 - A beépített alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész 
hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) 1 Értékelési pontszám: 0,56 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 2,78 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 11 210 500 Értékelési pontszám:10,00 
Súlyszám:85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 850,00 Összesen: 952,78

Szöveges értékelés:

952.78Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 36 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 1 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 11 210 500 HUF/hó Indoklás
: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

25296826244Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-
57

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - 20 db Siemens gy. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 36 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 1 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 11 210 500 HUF/hó Nettó 
ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 403 578 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

25296826244Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet 
A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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: 85. Minőségi értékelési szempont: 1. A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé 
történő bejelentésétől számítottan (egész órákban kifejezve, max. 72 óra) AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A pont szerinti 
Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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. A
72 óránál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek
nyilvánítja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. Súlyszám: 10 2. A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) Értékelési
tartomány alsó és felső határa: min. 0 hónap –max. 18 hónap Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték 
közötti arányosítást alkalmazza. P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+
Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (18 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0 hónap) A felolvasólapon a 
kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás időtartamát kérjük feltüntetni. (Azaz pl. 10 hónap jótállás vállalása esetén a 
felolvasólapon 4 hónapot kell feltüntetni.) A kötelezően előírt 6 hónap jótállásnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja Jelen értékelési szempont esetében a 18 hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás 0 
hónap, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot vagy 0-t 
ajánlhatnak meg hónapokban kifejezve. Súlyszám: 5

call center biztosítása

Sykes Közép-Európa Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. (1134 Bp Váci út 43. V.em, adósz: 12537886241)
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Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (1-5. rész)/ Nettó ajánlati ár (6. rész) (HUF/hó) AK a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet 
A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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: 85. Minőségi értékelési szempont: 1. A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé 
történő bejelentésétől számítottan (egész órákban kifejezve, max. 72 óra) AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A pont szerinti 
Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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. A
72 óránál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek
nyilvánítja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. Súlyszám: 10 2. A beépített 

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:

- A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történőbejelentésétől számítottan (egész 
órákban kifejezve, max. 72 óra) :24 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám:10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata:100,00 - A beépített alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész 
hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) 0 Értékelési pontszám: 0,00 Súlyszám: 5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 1 545 000 Értékelési pontszám: 10,00 
Súlyszám:85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 850,00 Összesen: 950,00

Szöveges értékelés:

950.00FUJIFILM HUNGARY KFT.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 24 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 0 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 1 545 000 HUF/hó Indoklás: 
A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

10495311241FUJIFILM HUNGARY KFT., Magyarország 1037 Budapest, Bojtár Utca 56.

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - 3 db Shimadzu gy. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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A szerződés száma:

5 - 2 db Innomed gy. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 24 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 0 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 1 545 000 HUF/hó Nettó 
ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 55 620 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

10495311241FUJIFILM HUNGARY KFT., Magyarország 1037 Budapest, Bojtár Utca 56.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) Értékelési
tartomány alsó és felső határa: min. 0 hónap –max. 18 hónap Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték 
közötti arányosítást alkalmazza. P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+
Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (18 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0 hónap) A felolvasólapon a 
kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás időtartamát kérjük feltüntetni. (Azaz pl. 10 hónap jótállás vállalása esetén a 
felolvasólapon 4 hónapot kell feltüntetni.) A kötelezően előírt 6 hónap jótállásnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja Jelen értékelési szempont esetében a 18 hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás 0 
hónap, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot vagy 0-t 
ajánlhatnak meg hónapokban kifejezve. Súlyszám: 5
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (1-5. rész)/ Nettó ajánlati ár (6. rész) (HUF/hó) AK a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet 
A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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: 85. Minőségi értékelési szempont: 1. A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé 
történő bejelentésétől számítottan (egész órákban kifejezve, max. 72 óra) AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A pont szerinti 
Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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. A
72 óránál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek
nyilvánítja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. Súlyszám: 10 2. A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) Értékelési
tartomány alsó és felső határa: min. 0 hónap –max. 18 hónap Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték 
közötti arányosítást alkalmazza. P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+
Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (18 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0 hónap) A felolvasólapon a 
kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás időtartamát kérjük feltüntetni. (Azaz pl. 10 hónap jótállás vállalása esetén a 
felolvasólapon 4 hónapot kell feltüntetni.) A kötelezően előírt 6 hónap jótállásnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja Jelen értékelési szempont esetében a 18 hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás 0 
hónap, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot vagy 0-t 
ajánlhatnak meg hónapokban kifejezve. Súlyszám: 5

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:

- A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történőbejelentésétől számítottan (egész 
órákban kifejezve, max. 72 óra) : 24 Értékelési pontszám : 10,00 1 Súlyszám:0 Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata: 100,00 -A beépített alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész 
hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) 6 Értékelési pontszám : 3,33 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 16,67 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 406 500 Értékelési pontszám: 10,00 
Súlyszám:85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 850,00 Összesen: 966,67

Szöveges értékelés:

966.67Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 24 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 6 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 406 500 HUF/hó Indoklás: A
fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

12698905242Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Szabó József Utca 12.

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

Az eljárás eredményes volt: Igen
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - 1 db Italray gy. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 24 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás: 6 hónap Nettó ajánlati ár összesen: 406 500 HUF/hó Nettó 
ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 14 634 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

12698905242Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1146 Budapest, Szabó József Utca 12.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

karbantartási, szervizelési feladatok

Computer X-ray Bt (4225 Debrecen, Várdai Miklós utca 1, Adószám: 22875222-2-09), Forex Medical Kft. (1223 Budapest, 
Erzsébet királyné út 2-8., Adószám: 23434419-2-43)

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (1-5. rész)/ Nettó ajánlati ár (6. rész) (HUF/hó) AK a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet 
A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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: 85. Minőségi értékelési szempont: 1. A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé 
történő bejelentésétől számítottan (egész órákban kifejezve, max. 72 óra) AK a KH útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A pont szerinti 
Arányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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. A
72 óránál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek
nyilvánítja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. Súlyszám: 10 2. A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) Értékelési
tartomány alsó és felső határa: min. 0 hónap –max. 18 hónap Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték 
közötti arányosítást alkalmazza. P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+
Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (18 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0 hónap) A felolvasólapon a 
kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás időtartamát kérjük feltüntetni. (Azaz pl. 10 hónap jótállás vállalása esetén a 
felolvasólapon 4 hónapot kell feltüntetni.) A kötelezően előírt 6 hónap jótállásnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja Jelen értékelési szempont esetében a 18 hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás 0 
hónap, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot vagy 0-t 
ajánlhatnak meg hónapokban kifejezve. Súlyszám: 5

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:

- A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történőbejelentésétől számítottan (egész 
órákban kifejezve, max. 72 óra) :72 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata:100,00 - A beépített alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt jótállás (egész 
hónapokban kifejezve, min. 0 hónap - max. 18 hónap) 0 Értékelési pontszám: 0,00 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:0,00 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 800 000 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:
85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 850,00 Összesen: 950,00

Szöveges értékelés:

950.00Medicor Szerviz Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 72 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt: 0 hónap Nettó ajánlati ár: 800 000 HUF/hó Indoklás: A fenti ajánlattevő 
ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta
a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

10213519243Medicor Szerviz Zártkörűen Működő Részvénytársaság., Magyarország 1119 Budapest, 
Nándorfejérvári Út 36-40.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - 1 db J. Morita gy. diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A helyszíni kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan: 72 óra A beépített 
alkatrészekre a kötelezően előírt 6 hónapon felül vállalt: 0 hónap Nettó ajánlati ár: 800 000 HUF/hó Nettó ajánlati ár 36 hónapra
vonatkozóan: 28 800 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

10213519243Medicor Szerviz Zártkörűen Működő Részvénytársaság., Magyarország 1119 Budapest, Nándorfejérvári 
Út 36-40.

Nem

7. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen 
ajánlatot nyújtottak be.
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

8 - 1db Neurologica gy. diagn. röntgenber. szervizelésRész száma, elnevezése:

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

1. érvénytelenségi ok: Az ajánlati felhívásban ajánlatkérő elírta: „Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) 
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. „Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti 
felhívására a 321/2015. (X.30.)Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.” A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
rendelkezési alapján a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített változatban szükséges benyújtani. Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta 
nyilatkozatát a kizáró okokra vonatkozóan, azonban nem csatolta a 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró ok tekintetében 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 
2020. május 21. napján az alábbiak szerint: „Kérjük a 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró ok tekintetében közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását.” Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott 
határidőig, 2020. május 28. 14:00 óráig nem nyújtott be hiánypótlást. Ajánlatkérő megvizsgálta az Endobolt Kft. 7. részben 
benyújtott ajánlatát, mely alapján nem állapítható meg, hogy ajánlattevő nem tartozik a felhívásban előírt Kbt. 62 § (2) 
bekezdésében felsorolt kizáró ok hatálya alá. A fentiekre tekintettel az Endobolt Kft. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat egyéb módon nem felel meg a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 8. § a) pontjában foglalt követelményeknek. 2. érvénytelenségi ok: A felhívás III.1.3.) pontjában Ajánlatkérő előírta: „
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében: M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) egészségügyi intézmény részére végzett az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített 7. rész esetében: legalább 1 db J. Morita gyártmányú röntgenberendezés, minimum egy 
évre szóló javítására és/vagy karbantartására és/vagy szervizelésére vonatkozó referenciával.„ „Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt 
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.” Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta nyilatkozatát M1.
alkalmassági követelmény tekintetében. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. május 21. napján az alábbiak 
szerint: „A benyújtott nyilatkozaton feltüntetett referenciák esetében a teljesítés időtartama egyik esetben sem éri el a legalább 
1 éves időtartamot. Hiánypótlás keretében kérjük a referencia nyilatkozat ismételt benyújtását, olyan referencia bemutatásával, 
mely az előírt M1. alkalmassági követelményeknek megfelel. Felhívjuk figyelmüket, hogy az alkalmasság bírálata során a felhívás
feladásának napját (2020. 03. 05.) megelőző három év, tehát 2020. 03. 04 -2017. 03.05. közötti időszakra eső teljesítések, illetve 
részteljesítések vehetők figyelembe. Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22.§ (1) bek. a) pontja 
alapján az alkalmassági követelmény igazolásához, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a-c) és e) pontja szerinti 
szervezet (Pl. Debreceni Egyetem), a szerződés kötő másik fél által kiadott referenciaigazolás benyújtása is szükséges.” 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. május 28. 14:00 óráig nem nyújtott be hiánypótlást. Folytatás 
a VI.1.10.) pontban.

13905321241Endobolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039 
Budapest, Szentendrei Út 385

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

8. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be 
ajánlatot.
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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.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

9 - 1 db Ziehm Imaging diagn. röntgenber. szervizeléseRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

9. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be 
ajánlatot.

2020.06.17

2020.06.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.05.28 15:18:05 juhasznetother

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A közbeszerzés fedezete 3., 4., 5., 6. rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat meghaladja a rész vonatkozásában 
előre meghatározott mértéket. Ajánlatkérő saját forrásból és részek közötti átcsoportosítással a fedezet összegét 3. rész tekintetében 
17 629 500 Ft-tal, 4. rész tekintetében 29 310 000 Ft-tal, 5. rész tekintetében 6 534 000 Ft-tal 6. rész tekintetében: 9 922 500 Ft-tal 
kiegészítette. Megállapításra került, hogy a megemelt fedezet 3., 4., 5., 6. rész tekintetében elegendő fedezetet nyújt a legjobb 
ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összegére. IV.2.1) ponthoz kiegészítés: A hirdetmény száma 
a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-3787/2020 7. rész V.1.4.) pont folytatása: Ajánlatkérő megvizsgálta az Endobolt Kft. által 7. részben 
az ajánlatban benyújtott referencianyilatkozatot, mely alapján megállapítható, hogy Ajánlattevő nem felel meg az M1.) alkalmassági 
követelménynek. A fentiekre tekintettel az Endobolt Kft. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéshez szükséges M1.) alkalmassági követelménynek. 3. 
érvénytelenségi ok: A felhívás III.1.3.) pontjában Ajánlatkérő előírta: „Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek 
tekintetében: M2) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű röntgenberendezés(ek) 
javításában és/vagy karbantartásában és/vagy szervizelésében legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, aki az 
adott közbeszerzési rész tárgyát képező berendezés(ek)gyártója által kiállított tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű igazolással 
rendelkezik, mely igazolás a közbeszerzés tárgyát képező berendezés(ek) javítására és karbantartására jogosítja fel a szakembert.” „
Csatolandó dokumentumok: - képzettségüket vagy végzettségüket igazoló okiratok másolata, - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,” Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. május 21. napján az alábbiak szerint:
„Hiánypótlás keretében kérjük az M2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a szakember 
végzettségét és/vagy képzettségét igazoló dokumentumok, képesítési tanúsítvány egyszerű másolatát. - középfokú vagy felsőfokú 
műszaki végzettség igazolása - az adott közbeszerzési rész tárgyát képező berendezés(ek)gyártója által kiállított tanúsítvány vagy 
ezzel egyenértékű igazolás, mely igazolás a közbeszerzés tárgyát képező berendezés(ek) javítására és karbantartására jogosítja fel a 
szakembert” „Ajánlattevő benyújtotta az M2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai önéletrajzát. 
Hiánypótlás keretében kérjük az önéletrajz ismételt benyújtását a Bemutatott szakmai tapasztalat megszerzésének naptári 
időtartamának kezdő és záró időpontjának és a Bemutatott szakmai tapasztalat mennyiségének (hány hónap) feltüntetésével.” 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. május 28. 14:00 óráig nem nyújtott be hiánypótlást. Ajánlatkérő 
megvizsgálta az Endobolt Kft. által 7. részben az ajánlatban M2. alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott dokumentumokat, 
mely alapján nem állapítható meg Ajánlattevő megfelelősége az M2.) alkalmassági követelménynek. A fentiekre tekintettel az Endobolt
Kft. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem igazolta 
megfelelően a szerződés teljesítéshez szükséges M2.) alkalmassági követelménynek való megfelelést. 4. érvénytelenségi ok: A felhívás 
III.1.3.) pontjában Ajánlatkérő előírta: „Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében: M3.) ha nem 
rendelkezik szerviz tevékenységre ISO 9001:2015 vagy ISO 13485:2016 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy 
azzal egyenértékű Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó 
tanúsítvánnyal.” Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. május 21. napján az alábbiak szerint: „Hiánypótlás keretében 
kérjük benyújtani az M3. alkalmassági követelmény tekintetésben szerviz tevékenységre ISO 9001:2015 vagy ISO 13485:2016 
minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt vagy azzal egyenértékű Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt.” Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. 
május 28. 14:00 óráig nem nyújtott be hiánypótlást. A fentiekre tekintettel az Endobolt Kft. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéshez szükséges M3.) 
alkalmassági követelménynek.

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:




