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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Mammográf használatára vonatkozó jog biztosítása.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66441192Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Békés Megyei Központi KórházAjánlatkérő 
neve:

Mammográf használatára vonatkozó jog biztosítása.Közbeszerzés 
tárgya:
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma: SG Eszközlízing Magyarország Kft. - MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös 
ajánlattevők, 1062 Budapest Váci út 1-3., 5600 Békéscsaba Lázár utca 5.7. ajtó, 24088255-2-04, 12131260-2-42 Összes bérleti 
díj (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva):107 230 320 Anód hőkapacitása min. 150KHU, előny a nagyobb (a 
300KHU vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap): 300 Dual tomoszintézis üzemmód: Szűrési üzemmód: min +/- 7,5
fok csőmozgás, min. 15 expozíció; Diagnosztikai üzemmód: min. +/- 20 fok csőmozgás, min. 15 expozíció (Megléte előny, Igen/
Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) Igen Pixelméret (mikron) max. 85 µm, előny a kisebb (a 50 µm vagy annál kisebb
érték maximális pontszámot kap): 50 Gantry motorikus elforgathatósága (2D üzemmódban) min. +/- 180 fok (Megléte előny, 
Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont): Igen Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazolta.

24088255204MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5600 Békéscsaba, 
Lázár Utca 5.7. ajtó

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:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

147A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 146-359228A 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

Direkt digitális mammográf használatára vonatkozó jog biztosítása bérleti szerződés keretében teljeskörű szervizzel 48 hónapra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: SG Eszközlízing Magyarország Kft. - MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
közös ajánlattevők, 1062 Budapest Váci út 1-3., 5600 Békéscsaba Lázár utca 5.7. ajtó, 24088255-2-04, 12131260-2-42 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 107.230.320,- HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési 
szempontok szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre 
tekintettel is megfelelő.

24088255204MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5600 Békéscsaba, Lázár 
Utca 5.7. ajtó

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)

Az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 3. sz. minóségi szempont esetében fordított arányosítás, az 1. sz. minőségi szempont 
esetében egyenes arányosítás, a 2. és 4. sz. minőségi szempontok esetében pontozás.

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:

Összes bérleti díj (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva) Súlyszám: 120 Értékelési pontszám: 10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1200 Anód hőkapacitása min. 150KHU, előny a nagyobb (a 300KHU 
vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap) Súlyszám: 10 Értékelési pontszám: 10 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100 Dual tomoszintézis üzemmód: Szűrési üzemmód: min +/- 7,5 fok 
csőmozgás, min. 15 expozíció; Diagnosztikai üzemmód: min. +/- 20 fok csőmozgás, min. 15 expozíció (Megléte 
előny, Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) Súlyszám: 30 Értékelési pontszám: 10 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 300 Pixelméret (mikron) max. 85 µm, előny a kisebb (a 50 µm vagy annál 
kisebb érték maximális pontszámot kap) Súlyszám: 30 Értékelési pontszám: 10 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 300 Gantry motorikus elforgathatósága (2D üzemmódban) min. +/- 180 fok (Megléte előny, 
Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) Súlyszám: 10 Értékelési pontszám: 10 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100

Szöveges értékelés:

2000MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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:

Az eljárás eredményeképpen a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta előtt is megköthető tekintettel a Kbt. 131. § (8) 
bekezdés a) pontjára.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.21Lejárata:2019.10.10Kezdete:

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

2019.10.09

2019.10.09




