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25873078242FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

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

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

1 - 2 db C-íves sebészeti röntgen beszerzéseRész 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:

142A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 138-338994A 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

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére 2 db C-íves sebészeti röntgen és 1 db sebészeti képerősítő beszerzése. 
1. rész: 
Mennyisége: 2 db 
— 1 db C-íves sebészeti röntgen beszerzése a DE KK Ortopédiai Klinika részére (1.1. tétel) 
— 1 db C-íves sebészeti röntgen beszerzése a DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére (1.2. tétel) 
2. rész: 
Mennyisége: 1 db sebészeti képerősítő berendezés beszerzése a DE KK Sebészeti Klinika részére (2. tétel)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az értékelési szempontok és módszereik:  
1., Nettó ajánlati ár összesen (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 
 
2. Minőségi értékelési részszempontok: 
1., Az 1.1. tétel esetén: anatómia vagy objektum detektálás és paraméterek automatikus beállítása a legjobb képminőség eléréshez 
(akkor is, ha a vizsgált régió nincs centrálva): igen/nem. Pontozás: „Nem” válasz: 0 pont, „Igen” válasz: 10 pont.  
Súlyszám: 5. 
2., Az 1.1. tétel esetén: pixel méret        100 - 195 mikron között. 
Két szélső érték közötti arányosítás módszere: előny a kisebb.  
Súlyszám: 5. 
3., Az 1.2. tétel esetén: rendszer hőkapacitása: 5.000.000 – 10.000.000 HU között.  
Két szélső érték közötti arányosítás módszere: előny a nagyobb.  
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:

Az ajánlat értékelése:  
1. Az 1.1. tétel esetén: anatómia vagy objektum detektálás és paraméterek automatikus beállítása a legjobb 
képminőség eléréshez (akkor is, ha a vizsgált régió nincs centrálva; igen/nem): 
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 
2. Az 1.1. tétel esetén: pixel méret (100-095 mikron között):  
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 
3. Az 1.2. tétel esetén: rendszer hőkapacitása (5.000.000-10.000.000 HU között):  
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 
4. Az 1.2. tétel esetén: dönthető monitorok (igen/nem):  
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 
5. Az 1.2. tétel esetén: motorikus horizontális mozgás (igen/nem):         
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 
6. Az 1.2. tétel esetén: a motorikus C-ív mozgások joystick-kal valóvezérlése az asztal mellől (igen/nem):  
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 
7. Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft):  
Értékelési pontszám: 9,78 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 684,45 pont

Szöveges értékelés:

984.45FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:  
1. Az 1.1. tétel esetén: anatómia vagy objektum detektálás és paraméterek automatikus beállítása a legjobb képminőség 
eléréshez (akkor is, ha a vizsgált régió nincs centrálva; igen/nem): igen 
2. Az 1.1. tétel esetén: pixel méret (100-095 mikron között): 100 
3. Az 1.2. tétel esetén: rendszer hőkapacitása (5.000.000-10.000.000 HU között): 10.000.000 
4. Az 1.2. tétel esetén: dönthető monitorok (igen/nem): igen 
5. Az 1.2. tétel esetén: motorikus horizontális mozgás (igen/nem):        igen 
6. Az 1.2. tétel esetén: a motorikus C-ív mozgások joystick-kal valóvezérlése az asztal mellől (igen/nem): igen 
7. Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft): 101.480.000 
Alkalmasság indoklása: ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően igazolta az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételek teljesítését.
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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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 101.480.000 Ft.  
Indoklás: 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak, és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

25873078242FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

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)

4., Az 1.2. tétel esetén: dönthető monitorok, igen/nem. Pontozás: „Nem” válasz: 0 pont, „Igen” válasz: 10 pont.  
Súlyszám: 5. 
5., Az 1.2. tétel esetén: motorikus horizontális mozgás, igen/nem. Pontozás: „Nem” válasz: 0 pont, „Igen” válasz: 10 pont.  
Súlyszám: 5. 
6., Az 1.2. tétel esetén: a motorikus C-ív mozgások joystick-kal való-vezérlése az asztal mellől (igen/nem). Pontozás: „Nem” válasz: 0 
pont, „Igen” válasz: 10 pont. Súlyszám: 5. 
 
Alkalmazott módszer a minőségi értékelési részszempontok esetén a két szélső érték közötti arányosítás esetén: 
P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb  )*(P max#- P min)+P min# 
ahol: 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
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.  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja.  
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Az értékelési szempontok és módszereik:  
1., Nettó ajánlati ár összesen (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) 

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:

Az ajánlat értékelése: 
1., Overscan (maximális orbitális szög a függőlegeshez mérve; min. 50, max. 55 fok): 55 fok. 
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 
2., Nem monoblokk felépítésű (azaz ún. split-block; igen/nem): igen 
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 
3., Monitorok mind az 5 irányban mozgatható karon helyezkednek el (vízszintesen, függőlegesen, előre-hátra, 
döntés, forgatás; igen/nem): igen 
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 
4., Mezőméret (Field of View) 100%-os megtartása képszűkítés, torzítás, és levágásmentesen, a detektor 
bármely tetőszlegesen elforgatott szögállásában (igen/nem): igen 
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 
5., Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft): 45.579.000 Ft 
Értékelési pontszám: 10 pont 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 600 pont 

Szöveges értékelés:

1000.00GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 
1., Overscan (maximális orbitális szög a függőlegeshez mérve; min. 50, max. 55 fok): 55 fok. 
2., Nem monoblokk felépítésű (azaz ún. split-block; igen/nem): igen 
3., Monitorok mind az 5 irányban mozgatható karon helyezkednek el (vízszintesen, függőlegesen, előre-hátra, döntés, forgatás; 
igen/nem): igen 
4., Mezőméret (Field of View) 100%-os megtartása képszűkítés, torzítás, és levágásmentesen, a detektor bármely tetőszlegesen 
elforgatott szögállásában (igen/nem): igen 
5., Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft): 45.579.000 Ft 
Alkalmasság indoklása: ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően igazolta az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételek teljesítését.

26575113241GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138 Budapest, 
Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.

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:

2.A szerződés száma:

2 - 1 db sebészeti képerősítő beszerzéseRész száma, elnevezése:

Igen
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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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 45.579.000 Ft.  
Indoklás: 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak, és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

26575113241GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138 Budapest, Bence Utca 
3. (Vaci Greens). C. ép.

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)

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 
 
2. Minőségi értékelési részszempontok a 2. eljárási rész esetén: 
1., Overscan (maximális orbitális szög a függőlegeshez mérve): Min. ≥ 50º, Max: ≥ 55º.         
Két szélső érték közötti arányosítás módszere: előny a nagyobb. Súlyszám: 10. 
2., Nem monoblokk felépítésű (azaz ún. split-block), igen/nem. Pontozás: „Nem” válasz: 0 pont, „Igen” válasz: 10 pont. Súlyszám: 10. 
3., Monitorok mind az 5 irányban mozgatható karon helyezkednek el (vízszintesen, függőlegesen, előre-hátra, döntés, forgatás), igen
/nem. Pontozás: „Nem” válasz: 0 pont, „Igen” válasz: 10 pont. Súlyszám: 10. 
4., Mezőméret (Field of View) 100%-os megtartása képszűkítés, torzítás, és levágásmentesen, a detektor bármely tetszőlegesen 
elforgatott szögállásában, igen/nem. Pontozás: „Nem” válasz: 0 pont, „Igen” válasz: 10 pont. Súlyszám: 10. 
 
Alkalmazott módszer a minőségi értékelési részszempontok esetén a két szélső érték közötti arányosítás esetén: 
P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb  )*(P max#- P min)+P min# 
ahol: 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
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.  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. 
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1., Nem bírált ajánlatok: Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, 
így annak érvényessége nem állapítható meg:  
1. rész esetén: Siemens Healthcare Kft. 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:

A 2. rész esetén a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.09.14Lejárata:2020.09.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2020.09.04

2020.09.04
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