Zala Megyei Kórház
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2015.
Közbeszerzési eljárás

Szemészeti műlencsék és egyszer
használatos műtéti csomagok
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:

„Szemészeti műlencsék és egyszer használatos szemészeti műtéti csomagok
beszerzése” 26 részajánlattételi körben (összesen 5372 db/év)
Mennyiség:
1. rész előcsarnoki merev műlencse 10 db/év
2. rész: összehajtható intraoculáris műlencse háromtestű hidrofób akrilát alapanyagú
50 db/év
3. rész: aberráció mentes egytestű 2 db zárt hurkú hidrofób akril műlencse 50 db/év
4. rész: aberráció mentes összehajtható műlencse egytestű kék fény szűrős 650 db/év
5. rész: hidrofób akril alapanyagú aszférikus, kék fény szűrős C haptikájú egytestű
hajlékony műlencse 100 db/ év
6. rész: egytestű, aszférikus felszínű, sárga szűrős hidrofil akril négy lábú műlencse
400 db/év
7. rész: aberráció mentes egytestű hidrofil akril műlencse 300 db/év
8. rész: Összehajtható intraoculáris műlencse egytestű hidrofil akrilát 10db/év
9. rész: Összehajtható intraoculáris műlencse tórikus egytestű hidrofil akrilát 20 db/év
10. rész: Hidrofób akril alapanyagú, csillogásmentes tórikus egytestű hajlékony
műlencse 10 db/év
11. rész: Hidrofil-hirdofób kopolimer akrilát aszférikus, aberráció mentes
összehajtható lencsék 15 db/év
12. rész: Hidrofil-hirdofób kopolimer akrilát aszférikus, aberráció mentes
összehajtható lencsék tórikuskivitelben 15 db/év
13. rész: Hidrofil-hirdofób kopolimer akrilát aszférikus, aberráció mentes
összehajtható lencsék multifokális kivitelben 15 db/év
14. rész: Hidrofob akrilát alapanyagú aberrációmentes egytestű összehajtható
hátsócsarnoki lencse 15 db/év
15. rész: Intraocularis szemlencse egytestű multifokális 20 db/év
16. rész: Intraocularis szemlencse egytestű tórikus 120 db/év
17. rész: HU-ZEG PAK I 1 db műlencse implantáló készülék kihelyezésével 1500
db/év
18. rész: HU-ZEG PAK II. 150 db/év
19. rész: Plasztikai műtéti csomag 250 db/év
20. rész: Intravitreális injekciós műtéti csomag 32 db/év
21. rész: SZEMÉSZETI STELLARIS SZETT 450 db/év
22. rész: Betegizoláló VISIDRAPE folyadékgyűjtő zsákkal 360 db/év
23. rész: Lyukas kendő izoláló (50x60cm) 300 db/év
24. rész: Lepedő izoláló (100x150cm) 400 db/év
25. rész: 23G kombinált műtéti csomag 80 db/év
26. rész: 23G totál műtéti csomag 50 db/év
3. A választott eljárás fajtája:

Közösségi eljárásrend szerinti nyílt eljárás
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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 118-213286 2015/06/20
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: részben 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: a 9. rész: nem érkezett ajánlat. 18., 25., 26. rész: érvénytelen

ajánlat érkezett
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 36 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):
1.) Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
címe: 1123 Budapest, Csörsz u. 13.
székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.

Rész
1. rész előcsarnoki merev műlencse
5. rész: hidrofób akril alapanyagú aszférikus, kék
fény szűrős C haptikájú egytestű hajlékony
műlencse
6. rész: egytestű, aszférikus felszínű, sárga szűrős
hidrofil akril négy lábú műlencse
11. rész: Hidrofil-hirdofób kopolimer akrilát
aszférikus, aberráció mentes összehajtható
lencsék
12. rész: Hidrofil-hirdofób kopolimer akrilát
aszférikus, aberráció mentes összehajtható
lencsék tórikuskivitelben
13. rész: Hidrofil-hirdofób kopolimer akrilát
aszférikus, aberráció mentes összehajtható
lencsék multifokális kivitelben
14. rész: Hidrofob akrilát alapanyagú
aberrációmentes egytestű összehajtható
hátsócsarnoki lencse
22. rész: Betegizoláló VISIDRAPE
folyadékgyűjtő zsákkal
23. rész: Lyukas kendő izoláló (50x60cm)
24. rész: Lepedő izoláló (100x150cm)

Ajánlati ár
(nettó Ft/db)

Ártartás
időtartama
(hónapokb
an min. 12
hónap)

Fizetési
határidő
(max. 60
nap)

12.500,-

24

60

30.900,-

24

60

29.400,-

24

60

29.400,-

24

60

70.000,-

24

60

135.000,-

24

60

30.900,-

24

60

2.190.-

24

60

760,820,-

24
24

60
60

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
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2.) Ajánlattevő neve: Mölnlycke Healt Care Kft.
címe: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
Székhelye: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28.

Rész
22. rész: Betegizoláló VISIDRAPE
folyadékgyűjtő zsákkal
23. rész: Lyukas kendő izoláló (50x60cm)
24. rész: Lepedő izoláló (100x150cm)

Ajánlati ár
(nettó Ft/db)

Ártartás
időtartama
(hónapokban
min. 12
hónap)

Fizetési
határidő
(max. 60
nap)

1.220,-

24

60

116,328,-

24
24

60
60

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
3.) Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
címe: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 43-47.
Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 43-47.

Rész
2. rész: összehajtható intraoculáris műlencse
háromtestű hidrofób akrilát alapanyagú
4. rész: aberráció mentes összehajtható műlencse
egytestű kék fény szűrős
15. rész: Intraocularis szemlencse egytestű
multifokális
16. rész: Intraocularis szemlencse egytestű
tórikus
17. rész: HU-ZEG PAK I. 1 db műlencse
implantáló készülék kihelyezésével

Ajánlati ár
(nettó Ft/db)

Ártartás
időtartama
(hónapokban
min. 12
hónap)

Fizetési
határidő
(max. 60
nap)

30.000,-

12

60

31.500,-

12

60

145.750,-

12

60

75.000,-

12

60

14.760.-

12

60

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
4.) Ajánlattevő neve: Premed Pharma Kft.
címe: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 18.

Rész
3. rész: aberráció mentes egytestű 2 db zárt hurkú
hidrofób akril műlencse
7. rész: aberráció mentes egytestű hidrofil akril
műlencse

Ajánlati ár
(nettó Ft/db)

Ártartás
időtartama
(hónapokban
min. 12
hónap)

Fizetési
határidő
(max. 60
nap)

31.500,-

24

60

36.000,-

24

60
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Rész
8. rész: Összehajtható intraoculáris műlencse
egytestű hidrofil akrilát
10. rész: Hidrofób akril alapanyagú,
csillogásmentes tórikus egytestű hajlékony
műlencse
19. rész: Plasztikai műtéti csomag
20. rész: Intravitreális injekciós műtéti csomag
21. rész: SZEMÉSZETI STELLARIS SZETT

Ajánlati ár
(nettó Ft/db)

Ártartás
időtartama
(hónapokban
min. 12
hónap)

Fizetési
határidő
(max. 60
nap)

173.000,-

24

60

77.000,-

24

60

4.250,13.940,15.200,-

24
24
24

60
60
60

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):

1. számú melléklet
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:

Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe
címe: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
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 közbeszerzés
tárgya szerinti (szemészeti műlencsék, egyszer használatos műtéti csomagok) –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a III.2.2) Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság G.1.1) pontjában előírtak szerint nyújtsa be nyilatkozatát.
A közbeszerzés tárgya szerinti (szemészeti műlencsék, egyszer használatos műtéti
csomagok) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjában előírtak szerint nyújtsa be
nyilatkozatát, az ajánlatot aláíró meghatalmazott aláírás mintáját, a konszignációs
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raktár fenntartásáról szóló nyilatkozatát, valamint mutassa be a logisztikai
rendszerét.
Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást.
 Alcon Hungária Kft.
címe: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 43-47.
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:
A 18., 25., 26. részek tekintetében a megajánlott szemészeti egyszer használatos műtéti
szettek tartalma nem felel meg az ajánlati dokumentációban előírt tartalomnak.
 Mölnlycke Healt Care Kft.
címe: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
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:
A 18., 19., 20. részek tekintetében a megajánlott szemészeti egyszer használatos műtéti
szettek tartalma nem felel meg az ajánlati dokumentációban előírt tartalomnak.
 Medicontur Orvostechnikai Kft.
címe: 1123 Budapest, Csörsz u. 13.
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 kiegészítő tájékoztatás kért Ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy a 18.,
19., 20. részben megajánlott steril csomagok vonatkozásában ismertesse a csomagban
megajánlott termékek műszaki leírását.
Ajánlattevő nem nyújtott be kiegészítő tájékoztatást.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ellenszolgáltatás
Rész
Megnevezés
Nyertes ajánlattevő neve
összege
száma
(nettó Ft/ év)
Medicontur Orvostechnikai Kft.
1
Előcsarnoki merev műlencse
125 000,2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.
Összehajtható intraoculáris
Alcon Hungária Kft.
2
műlencse háromtestű hidrofób
1114 Budapest, Bartók Béla u.
1 500 000,akrilát alapanyagú
43-47.
Aberráció mentes egytestű 2 db zárt
Premed Pharma Kft.
3
1 575 000,hurkú hidrofób akril műlencse
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Alcon Hungária Kft
Aberráció mentes összehajtható
4
1114 Budapest, Bartók Béla u.
20 475 000,műlencse egytestű kék fény szűrős
43-47.
Hidrofób akril alapanyagú
aszférikus, kék fény szűrős C
Medicontur Orvostechnikai Kft.
5
3 090 000,haptikájú egytestű hajlékony
2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.
műlencse
Egytestű, aszférikus felszínű, sárga
Medicontur Orvostechnikai Kft.
6
szűrős hidrofil akril négy lábú
11 760 000,2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.
műlencse
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15

Aberráció mentes egytestű hidrofil
akril műlencse
Összehajtható intraoculáris
műlencse egytestű hidrofil akrilát
Hidrofób akril alapanyagú,
csillogásmentes tórikus egytestű
hajlékony műlencse
Hidrofil-hidrofób kopolimer akrilát
aszférikus, aberráció mentes
összehajtható lencsék
Hidrofil-hidrofób kopolimer akrilát
aszférikus, aberráció mentes
összehajtható lencsék
tórikuskivitelben
Hidrofil-hidrofób kopolimer akrilát
aszférikus, aberráció mentes
összehajtható lencsék multifokális
kivitelben
Hidrofob akrilát alapanyagú
aberrációmentes egytestű
összehajtható hátsócsarnoki lencse
Intraocularis szemlencse egytestű
multifokális

16

Intraocularis szemlencse egytestű
tórikus

17

HU-ZEG PAK I.

19

Plasztikai műtéti csomag

20

Intravitreális injekciós műtéti
csomag

Alcon Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla u.
43-47.
Alcon Hungária Kft
1114 Budapest, Bartók Béla u.
43-47.
Alcon Hungária Kft
1114 Budapest, Bartók Béla u.
43-47.
Premed Pharma Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Premed Pharma Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

21

SZEMÉSZETI STELLARIS
SZETT

Premed Pharma Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

7
8
10

11

12

13

14

22
23
24

Betegizoláló VISIDRAPE
folyadékgyűjtő zsákkal
Lyukas kendő izoláló (50x60cm)
Lepedő izoláló (100x150cm)

Premed Pharma Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Premed Pharma Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

10 800 000,1 730 000,-

Premed Pharma Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

770 000,-

Medicontur Orvostechnikai Kft.
2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.

441 000,-

Medicontur Orvostechnikai Kft.
2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.

1 050 000,-

Medicontur Orvostechnikai Kft.
2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.

2 025 000,-

Medicontur Orvostechnikai Kft.
2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1.

463 500,-

Mölnlycke Healt Care Kft.
1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
Mölnlycke Healt Care Kft.
1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
Mölnlycke Healt Care Kft.
1134 Budapest, Dévai u. 26-28.

2 915 000,-

9 000 000,-

22 140 000,1 062 500,446 080,6 840 000,439 200,34 800,131 200,-

Az ajánlatok megfelelnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatok érvényesek, a kért
hiányosságokat Ajánlattevők pótolták.
Kért adatok, dokumentumok:
Alcon Hungária Kft. Ajánlatkérő hiánypótlás keretén belül felkérte Ajánlattevőt,
hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (szemészeti műlencsék, egyszer használatos műtéti
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csomagok) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság G.1.1) pontjában előírtak szerint nyújtsa be
nyilatkozatát. A kért hiányosságot Ajánlattevő pótolta.
Mölnlycke Healt Care Kft. Ajánlatkérő hiánypótlás keretén belül felkérte
Ajánlattevőt, Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az általa megajánlott termékek
rendelkeznek a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet. 15.§ (1) bekezdés e) pontjában
előírt minőségi / megfelelőségi tanúsítvánnyal. A kért hiányosságot Ajánlattevő
pótolta.
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: Mölnlycke Healt Care Kft. 1134 Budapest,

Dévai u. 26-28. A 22, 23, 24 részek szállítás 1%, raktározás 3% tekintetében
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:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015.10.28.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.11.09.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.10.27.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.10.27.
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.

