9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Adásvételi szerződés / A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia
megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz
kapcsolódóan, meglévő MR berendezés cseréje új MR berendezés és
tartozékainak szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezés
selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezés leszerelése,
elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos
munkák elvégzése.
3. A választott eljárás fajtája:

Közösségi eljárásrend szerinti gyorsított meghívásos eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2015/S 107-193799 2015/06/05

Korrigendum: 2015/S 115-207872 2015/06/17
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Ajánlattevő neve: Mediszer Kft.
címe: 1037 Budapest, Bécsi u. 267.
Ajánlat

Ajánlati ár (nettó HUF)

Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm)
Minimális FOV (x, y, z irányokban). (cm)
RF adó teljesítménye (kW).
A teljes tekercskészletet figyelembe véve hány dedikált
tekercs csatlakoztatható egyszerre a beépített
testtekercsen felül? (tekercs)

579.971.906 Ft
azaz
ötszázhetvenkilencmillió kilencszázhetvenegyezer kilencszázhat forint
145 cm
0,5 cm
26,1 kW
8 tekercs

Az egyszerre csatlakoztatható tekercs elemek maximális
száma (darab)
3D Constructive Interference in Steady State (CISS)
vizsgálat (igen/nem)
Nagy felbontású 3D Double Echo Steady State (DESS)
vizsgálat megléte a folyadék- porc elkülönítésére
(igen/nem)
Legkisebb szelet vastagság 2D (mm).
Minimum szelet vastagság 3D (mm).

204 elem
igen 3D CISS
igen

0,1 mm
0,05 mm

Ajánlattevővel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlattevő által benyújtott pályázat mindenben megfelel az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban foglaltaknak
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
A
Az elbírálás szempontjai
részszempontok
Mediszer Kft.
súlyszámai

260

Értékelési
pontszám
10

Értékelési pontszám és a
súlyszám szorzata
2600

10

10

100

10

10

100

10

10

100

20

10

200

10

10

100

3D Constructive
Interference in Steady State
(CISS) vizsgálat (igen/nem)

20

10

200

Nagy felbontású 3D Double
Echo Steady State (DESS)
vizsgálat megléte a folyadékporc elkülönítésére
(igen/nem)

10

10

100

Ajánlati ár (nettó HUF)
Mágnes teljes hossza
felszerelt burkolatokkal
(cm)
Minimális FOV (x, y, z
irányokban). (cm)
RF adó teljesítménye (kW).
A teljes tekercskészletet
figyelembe véve hány
dedikált tekercs
csatlakoztatható egyszerre a
beépített testtekercsen felül?
(tekercs)
Az egyszerre
csatlakoztatható tekercs
elemek maximális száma
(darab)

Legkisebb szelet vastagság
2D (mm).
Minimum szelet vastagság
3D (mm).

10

10

100

10

10

100

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként

3700

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-10.
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A részszempontokon belül (fordított, illetőleg egyenes) arányosítással történik az
értékelés. A legjobb ajánlat az értékelési pontszám maximumát kapja, az ettől eltérő
ajánlatok pontjai a dokumentációban megadott részszempontok és képletek alapján
kerülnek kiszámításra. Az eldöntendő értékelési szempontok esetében amennyiben
rendelkezik az Ajánlattevő az előírt feltételekkel, az értékelési pontszám maximumát
kapja, amennyiben nem, a minimumát kapja. A részszempontokra adott pontszámok a
hozzá tartozó súlyszámokkal felszorzásra kerülnek.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Mediszer Kft.
címe: 1037 Budapest, Bécsi u. 267
Ellenszolgáltatás összege:
Ajánlati ár (nettó HUF)

579.971.906 Ft
azaz
ötszázhetvenkilencmillió kilencszázhetvenegyezer kilencszázhat forint

Ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlata érvényes
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

– referencia igazolás
- a szerződés teljesítéséhez szükséges szakember
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Siemens Zrt:
Részvételi felhívás III.2.3) M.1) pontja – referencia igazolás
Részvételi felhívás III.2.3) M.2) pontja – teljesítésbe bevont szakember
bemutatása
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015/07/16
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/07/25
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015/07/15
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015/07/15
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:

Kbt. 124. § (8) bekezdése b) pontja alapján:
A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is
megköthető a szerződés:
b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

