Zala Megyei Kórház
Zalaegerszeg

2015.
Közbeszerzési eljárás

Röntgen berendezések
beszerzése

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:

Az alábbiakban felsorolt röntgen berendezések szállítása, telepítése, a
beszereléshez szükséges építészeti munkálatok elvégzése, üzembe helyezése és az
előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése,
javítása a jótállási időn belül, a felhasználók betanítása az „Egészségügyi
eszközök energia- megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű,
KEOP – 5.6.0/E/15 számú projekt keretében.
Mennyiség:
I. rész: 1 db Digitális panoráma- és 1 db Intraorális röntgen és tartozékainak
szállítása;
II. rész: 1 db, Digitális kombinált felvételi/átvilágító röntgen berendezés;
III. rész: 1 db Digitális mammográfiás röntgen berendezés és tartozékainak
szállítása.
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 122-222269 2015/06/27
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): 5 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
I. rész: Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT
Ajánlati ár (nettó HUF)
39 697 260 Ft
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT
3 915 090 Ft
Intraorális röntgen
43 612 350 Ft
ÖSSZESEN:
azaz
Negyvenhárommillió hatszáztizenkettőezerháromszázötven forint
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Alacsony sugárdózis üzemmód: (Igen-nem)

IGEN: „Low dose” – alacsony
dózis képalkotás 5x5 cm-es
FOV esetén: 0,003 mSv
sugárterhelés, 400 µm
felbontással
SARA/SMAR technológia: fémes képzaj csökkentés
IGEN: SARA/SMAR
(Igen-nem) technológia: fémes képzajt
csökkentő algoritmus
Panoráma pozícionálás tükör nélkül, maximum két lézer
IGEN: panoráma pozicionálás
segítségével (Igen-nem)
tükör nélkül, 2 db lézerfény
segítségével
További legalább 4 cephalometriás képméret, melyből a
IGEN: 5 db cephalometriás
legnagyobb 30x30 cm (Igen-nem)
képméret, a legnagyobb 30x30
cm
II. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés
Ajánlati ár (nettó HUF)
120 545 900 Ft
azaz
Egyszázhúszmillió ötszáznegyvenötezer- kilencszáz
forint
Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (Igen-nem)
Igen, motorikus hosszirányú
asztallap mozgatás
Asztallap hosszirányú mozgástartománya (cm)
160 cm
Generátor, és képfeldolgozó rendszer paramétereinek
Igen, a generátor és
kiválasztása érintőképernyőről lehetséges (Igen-nem)
képfeldolgozó rendszer
paramétereinek kiválasztása
érintőképernyőről lehetséges
Pulzatilis átvilágítási csőáram tartomány alsó értékének a
0,2 mA
maximuma(max. 5mA)
III. rész: Digitális mammográfiás röntgen berendezés
Ajánlati ár (nettó HUF)
173 286 900 Ft
azaz
Egyszázhetvenhárommillió kettőszáznyolcvanhatezerkilencszáz forint
Alkalmazható max. mAs érték (min. 400 mAs)
630 mAs
Anód anyaga Molibdén-Wolfram (Igen-nem)
Igen, Molibdén -Wolfram
Csőbúra hőkapacitás (min. 300 kHU)
2430 kHU
Detektor konverzió: direkt konverziós (Igen-nem)
Igen, direkt konverziós
Szkennelési szög (min.: 15 fok)
50 fok
Projekciók száma (min.10 projekció)
25 projekció

Ajánlattevővel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlattevő által benyújtott pályázat mindenben megfelel a részvételi, és az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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I. rész: Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT
Az elbírálás szempontjai

Ajánlati ár (nettó HUF)
Alacsony sugárdózis üzemmód:
(Igen-nem)
SARA/SMAR technológia: fémes
képzaj csökkentés (igen-nem)
Panoráma pozícionálás tükör nélkül,
maximum két lézer segítségével
(Igen-nem)
További legalább 4 cephalometriás
képméret, melyből a legnagyobb
30x30 cm (Igen-nem)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként

A részszempontok
súlyszámai

Mediszer Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám és a
súlyszám szorzata

50

10

500

5

10

50

5

10

50

5

10

50

5

10

50
700

II. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés
Az elbírálás szempontjai

Ajánlati ár (nettó HUF)
Asztallap motorikus hosszirányú
mozgatása (Igen-nem)
Asztallap hosszirányú
mozgástartománya (cm)
Generátor, és képfeldolgozó rendszer
paramétereinek kiválasztása
érintőképernyőről lehetséges (Igennem)
Pulzatilis átvilágítási csőáram
tartomány alsó értékének a
maximuma(max. 5mA)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként

A részszempontok
súlyszámai

Mediszer Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám és a
súlyszám szorzata

50

10

500

10

10

100

20

10

200

5

10

50

15

10

150
1000

III. rész: Digitális mammográfiás röntgen berendezés
Az elbírálás szempontjai

Ajánlati ár (nettó HUF)
Alkalmazható max. mAs érték (min.
400 mAs)
Anód anyaga Molibdén-Wolfram
(Igen-nem)
Csőbúra hőkapacitás (min. 300 kHU)
Detektor konverzió: direkt konverziós
(Igen-nem)
Szkennelési szög (min.: 15 fok)
Projekciók száma (min.10 projekció)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként

A részszempontok
súlyszámai

Mediszer Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám és a
súlyszám szorzata

50

10

500

10

10

100

10

10

100

10

10

100

10

10

100

10
10

10
10

100
100
1100
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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:

EUROMEDIC DENT Korlátolt Felelősségű Társaság.
címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 2. em.
- Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva egyéb módon nem felel
meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek az alábbiak miatt:
Ajánlatkérő hiánypótlás keretén belül felkérte Ajánlattevőt, hogy a forgalmazási
felhatalmazásának felelős fordítását küldje meg Ajánlatkérő részére. A hiánypótlás
során benyújtott fordítás sem teljes, nem tartalmazza a Felhatalmazó által megadott
határidőt.
- Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva egyéb módon nem felel
meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő által
megajánlott készülék – az ajánlatában megadott adatok alapján - nem felel meg
Ajánlatkérő által a részvételi, valamint ajánlati dokumentációban közzétett
minimum követelményeknek.
a.) Digitális panoráma röntgen+ceph+ 3D CBCT készüléknél
Műszaki paraméterek
Követelmény
Digitális panoráma röntgen+ceph+ 3D CBCT készüléknél
A legnagyobb FOV méret
minimum 10 cm széles és
minimum 10 cm magas –
képösszerakás/stiching nélkül
Cefalometria fejezetnél
Pillanatfelvétel technológia
Igen
(one shot)
Expoziciós idő
max 1 mp
Felvétel méretek
legkisebb 18x18 cm

Ajánlattevő válaszai
15 cmszéles, 8 cm magas
stiching nélkül

Nem
1,2 mp
Nem szolgáltatott adatot
a pályázó

A cefalometriás képméreteknél nem adta meg ténylegesen az ajánlattevő, hogy az általa
szállítandó berendezés milyen méretű képeket szolgáltat.
b.) Intraorális röntgen
 Röntgen résznél: előírás, hogy a fókuszpont minimum 0,7 mm CEI.
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Az ajánlattevő, 0,4 mm ajánlatot adott. A pályázati kiírás szerint ha a minimum
érték kerül előírásra, akkor az ajánlattevő csak akkor felel meg az elvárásoknak, ha
az ajánlati értéke ettől nem kisebb!
A megjelenített kép méreténél az előírás min 22 mm magas, és 29 mm széles volt a
feltétel. Az ajánlattevő válaszában tetszőleges nagyítást adott meg a számítógép
monitoron történő nagyításra hivatkozva.

Medi-Cont Kft.
címe: 9024 Győr, Honvéd u. 9/a.
Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva egyéb módon nem felel
meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő által
megajánlott készülék – az ajánlatában megadott adatok alapján - nem felel meg
Ajánlatkérő által a részvételi, valamint ajánlati dokumentációban közzétett
minimum követelményeknek.
3 D CBCT modul
Műszaki paraméterek
A legnagyobb FOV méret

Követelmény
minimum 10 cm széles és
minimum 10 cm magas –
képösszerakás/stiching nélkül

Ajánlattevő válaszai
11x8



Az alacsony sugárdózis üzemmód: legyen lehetőség maximum 0,003mSv
sugárterheléssel 400 µm vagy annál vékonyabb szeletvastagságú CBCT felvételt
készíteni. Előny a megléte! - A pályázó, CBCT 11x8 felületre 0,00335 értéket
adott meg, mely érték az adott felületre nagyobb sugárdózist eredményez.
 CBCT szkennelési idő: legnagyobb térfogatnál max 12 mp. - A pályázó által
ajánlott készülék 16 mp alatt tudja biztosítani a szkennelést.
Cefalometria
 A kért képméretekre vonatkozóan az ajánlatkérő a következő szempontot
fogalmazta meg: A felvétel méretek legkisebb értéke 18x18 cm, melyen kívül,
további legalább 4 cefalometriás képméret, melyből a legnagyobb 30x30 cm. Az
ajánlattevő összesen négy különféle méretet ajánlott, benne a 18x18-as méret is. ez
így nem további 4 méret. Ezen ponthoz feltüntetett 10 különböző cefalometriás
vizsgálatot. Azonban a vizsgálat nem azonos a képmérettel.
Digitális röntgenszenzor:
 A megjelenített képméretre az előírás 22x29 mm volt.
 Az ajánlattevő 20x30 mm méretet ajánlott.
Egyéb:
 Az ajánlattevő nem tud a berendezéséhez DICOM funkciót biztosítani.
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
I. rész: Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT
Ajánlati ár (nettó HUF)
39 697 260 Ft
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT
3 915 090 Ft
Intraorális röntgen
ÖSSZESEN:

43 612 350 Ft
azaz
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Negyvenhárommillió hatszáztizenkettőezerháromszázötven forint
II. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés
Ajánlati ár (nettó HUF)
120 545 900 Ft
azaz
Egyszázhúszmillió ötszáznegyvenötezer- kilencszáz
forint
III. rész: Digitális mammográfiás röntgen berendezés
Ajánlati ár (nettó HUF)
173 286 900 Ft
azaz
Egyszázhetvenhárommillió kettőszáznyolcvanhatezerkilencszáz 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:
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 Healthcare Kft.:
Részvételi felhívás III.2.3) M.1) pontja – referencia igazolás – a III. 1 db
Digitális mammográfiás röntgen berendezés és tartozékainak szállítása
részben
Részvételi felhívás III.2.3) M.2) pontja – teljesítésbe bevont szakember
bemutatása – a II. 1 db Digitális kombinált felvételi/átvilágító röntgen
berendezés rész, valamint a III. 1 db Digitális mammográfiás röntgen
berendezés és tartozékainak szállítása részben
Dent-East Kft.
Részvételi felhívás III.2.3) M.1) pontja – referencia igazolás – az I. 1 db
Digitális panoráma- és 1 db intraorális röntgen berendezés és
tartozékainak szállítása részben
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015/08/06
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/08/15
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015/08/05
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17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015/08/05
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:
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.

