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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 28920916+36 704186618

felelős akkreditált 
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00369
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Lebonyolító szerv(ek) adatai
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Internetcím(ek)
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

FT-1262/DPC/2019–SZI-227-Endoszkóp mosó-fertőtl.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001344482019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dél-pesti Centrumkórház - Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézet

EKRSZ_
74552335

Nagyvárad Tér 1.

Budapest HU110 1097

Sebestyén Ádám

szfki@dpckorhaz.hu +36 12196167

Fair-Tender kft. EKRSZ_
86581916

Czimra Gy. u. Utca 37.

Budapest HU110 1171

Némediné Horányi Márta

fairtender@t-online.hu
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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:

2019.10.29

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő intézménye részére az EFOP-1.8.21-18 kódszámú „Infekciókontroll tevékenységek 
gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben” című pályázat keretében 2 darab gyárilag új Endoszkóp 
mosó-fertőtlenítő automata készülék szállítása és üzembehelyezése. A teljesítés magában foglalja a gyárilag új készülék leszállítását, 
üzembe helyezését, 2 napos próbaüzem megtartását, valamint a kezelő személyzet (legalább 2 fő) 2 napon keresztül tartó betanítását. 
A képzést, 2 fő részére, 2 napon át, előzetesen egyeztetett időpontokban, a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. A 
kettő napos próbaüzem a szállítási határidőbe beleértendő. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési 
eljárást bonyolít le. Amennyiben a támogatási szerződés nem kerül aláírásra, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen aláírásra 
kerülő adás-vételi szerződés nem léphet hatályba. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FT-1262/DPC/2019–SZI-227-Endoszkóp mosó-fertőtl.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://ekr.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint „a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának” elve alapján értékelte. A pontszámok megadása 
akként történik, hogy az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra 
adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Egy adott funkció vagy tulajdonság 
meglétének értékelése során az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg
az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. (igen válasz 10 pontot a nem válasz 0 
pontot kap.) Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd 
az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. 
Az adott részszempontnál legtöbb pontot elért ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra a legtöbb pontot elért 
ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra. Az egyes 
részszempontokra adható pontszám: 0-10. Az értékelés során, Ajánlatkérő, a pontszámok kiszámításakor, az értékeket, a matematika 
szabályai szerint, egy tizedes jegyre kerekítve értékeli. Értékelési szempontok részletezése: 1. értékelési szempont: Az ajánlati ár (
nettó HUF) súlyszám 60 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése súlyszám 40 
Alszempontok: 2/1. A kétkamrás mosótér felülről nyitható és az endoszkópok a mosótérbe felülről helyezhetőek be (igen/nem) 
súlyszám: 15 2/2. Lábpedállal történő kamraajtó nyitás lehetősége (igen/nem) súlyszám: 5 2/3. „One click” csatlakoztatási rendszer 
megléte (igen/nem) súlyszám: 10 2/4. Számítógépes csatlakozás a távoli hozzáféréshez szervizelés és szoftverfrissítés céljából (igen/
nem) súlyszám: 10 Az 1. értékelési szempont pontozása a fordított arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb tartalmi elem 
értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek 
kiszámításra a fordított arányosság szabályai szerint. Az alkalmazott képlet: (előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: P =
Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin. Ahol "Avizsgált" a vizsgált paraméter. "Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter. "Pmax" a 
maximálisan adható pont: 10. "Pmin" a minimálisan adható pont: 0. A 2.) értékelési szempontban megadott alszempontok értékelése, 
ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen

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:

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI 1. értékelési szempont: Az ajánlati ár (nettó HUF) 19 
800 000 Értékelési pontszám 10,0 súlyszám 60 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték) 
600,00 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése 
Alszempontok részletezése: 2/1. A kétkamrás mosótér felülről nyitható és az endoszkópok a mosótérbe felülről 
helyezhetőek be (igen / nem): igen Értékelési pontszám 10,0 súlyszám 15 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata (súlyozott érték) 150,00 2/2. Lábpedállal történő kamraajtó nyitás lehetősége (igen / nem): igen 
Értékelési pontszám 10,0 súlyszám 5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték) 50,00 2/3.„
One click” csatlakoztatási rendszer megléte (igen / nem): nem Értékelési pontszám 0,0 súlyszám 10 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték) 0,00 2/4. Számítógépes csatlakozás a távoli hozzáféréshez 
szervizelés és szoftverfrissítés céljából (igen / nem): igen Értékelési pontszám 10,0 súlyszám 10 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték) 100,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
(súlyozott össz érték): 900,00 HELYEZÉS 1.

Szöveges értékelés:

900MedNetwork Orvostechnikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a Kbt. 69.
§ (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által az értékelési szempontra adott válasz az alábbi: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke 
HUF, a műszaki leírásban megadott összeállítás szerint: 19.800.000,- HUF

23965955243MedNetwork Orvostechnikai Kft., Magyarország 1125 Budapest, Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1.

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:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131. § (8) bekezdésben foglaltak alapján a (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is 
megköthető a szerződés, figyelemmel arra, hogy a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

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:

Mint nyertes Ajánlattevő kerüljön kihirdetésre, figyelemmel arra, hogy mint egyedüli és érvényes Ajánlattevő, Ajánlatkérő 
számára elfogadható ajánlatot tett 19.800.000,- nettó HUF értékben. EFOP-1.8.21-18 kódszámú támogatási szerződésben 
meghatározott fedezetre való tekintettel ajánlata megfelelő. (A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 22.000.000,- HUF)

23965955243MedNetwork Orvostechnikai Kft., Magyarország 1125 Budapest, Kútvölgyi Út 65/C ép. fszt 1.

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)

/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott 
funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési 
szempontokhoz rendelt súlyszámmal történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek.

2020.02.03

2020.02.03
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1262/DPC/2019–SZI-227-Endoszkóp mosó-fertőtl.” 2.) FAKSZ: Némediné Horányi
Márta, névjegyzék száma: 00369 3.) Elkésett ajánlat: SzamosMediko Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 93. fszt. 2.) ajánlatát az 
ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be, melyről az EKR rendszer jegyzőkönyvet készített. (Beérkezés időpontja: 2019.11.12. 11:
01:48.) A jegyzőkönyv Ajánlattevők részére 2019. november 12.-én került megküldésre.

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:




