Zala Megyei Kórház
Zalaegerszeg

2015.
Közbeszerzési eljárás

Különféle gép, műszer
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:

Adásvételi szerződés alapján a Zala Megyei Kórház részére különféle eszközök,
berendezések és tartozékainak beszerzése a TIOP 2.2.6/12/1/B -2013-0050
kódszámú „Eszközállomány-fejlesztés és korszerűsítés a Zala Megyei
Kórházban” pályázati konstrukció keretében
1. rész
— 1 db szív-tüdő motor
2. rész
— 1 db Laparoscopos torony
— 1 db Arthroscopos torony
— 2 db Laparoscopiás optika 30 fokos
3. rész
— 1 db Altatógép
— 4 db Infúziós pumpa
— 7 db Lélegeztetőgép
— 10 db Intenzív ágy
4. rész
— 2 db Sebészeti vágókészülék
— 1 db Akkumulátoros motor
— 1 db Poliszomnográf
— 2 db Betegőrző monitor
5. rész
— 1 db Endoszkópos mosógép
— 2 db Colonoszkóp
— 1 db Képrögzítő és archiváló rendszer (ENDO rendszer)
— 1 db Endoszkópos fertőtlenítő kád
6. rész
— 1 db Rádioaktív izotóp szonda
7. rész
— 1 db UH berendezés (rendelőintézet)
— 1 db UH készülék (A/B scan)
8. rész
— 1 db Metszetfedő automata
— 1 db Metszetfestő automata
9. rész
— 1 db BACT-R PLUS anaerob készülék
10. rész
— 1 db Szemészeti ultrahang
— 1 db OCT
11. rész
— 1 db Objektív hallásvizsgáló
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12. rész
— 1 db Négy rekeszes galvánfürdő kád
13. rész
— 1 db Tűbiopsias pisztoly
OPCIONÁLIS RÉSZEK:
14. rész
— 1 db Szemészeti mikroszkóp
— 1 db Műtéti mikroszkóp
15. rész
— 1 db Bronchoscop
— 1 db Cystoscop
— 1 db Resectoscop
16. rész
— 1 db Hipotermiás készülék
— 5 db Vérvételi szék
— 4 db Akkumulátoros motor
— 2 db betegőrző monitor
— 6 db EKG
— 2 db ternum fürészmotor
— 4 db Scanlan tűfogó
— 1 db Intraaortikus ballonpumpa
— 1 db Beteg hütő-fütő készülék
— 1 db Vérhűtő
— 1 db Hordozható mütéti monitor
— 2 db Statim 5000 autoklav
— 2 db Műszertálca
— 2 db Cardiotocograph
— 1 db Térdhajlítógép
— 1 db Szoft lézer
— 1 db EKG
— 1 db Defibrillátor
17. rész
— 1 db Vesekő zúzó
18. rész
— 1 db Mikroszkóp, kromoszómaanalizáló programmal
19. rész
— 1 db Digitális mammográfiás berendezés
— 1 db Bronchológia: Rtg. Átvilágító C-kar
20. rész
— 1 db Digitális intraorális rtg.
— 1 db Digitális panoráma + cef rtg.+CT
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:
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2015/S 138-254252 2015/07/21

Korrigendum: 2015/S 146-268580 2015/07/31
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 6. Radioaktív izotóp szonda, 9. BACT-R PLUS anaerob

készülék, 13. Tűbiopsias pisztoly és 17. Vesekő zúzó részekre nem érkezett
ajánlat
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 19 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: Dräger Medical Magyarország Kft.
címe: 1135 Budapest, Szent László út 95.
adószáma: 12601134-2-41
Ajánlat
3. rész: Anesztézia és intenzív ellátás
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Altatógép
— 4 db Infúziós pumpa
— 7 db Lélegeztetőgép

— 10 db Intenzív ágy
ÖSSZESEN
Altatógép
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb
kijelző.
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a
tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban
(Igen-nem)
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb
kijelző
Infúziós pumpa
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás
lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás
lehetőségeinek száma (db) Előny aminél nagyobb állítási
lehetőség!
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete
alapján állítható legyen 20μl-300 μl között (Igen-nem)
Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágban
(Igen-nem)
Lélegeztetőgép
Színes, grafikus kijelző, (min. 10') Előny a nagyobb kijelző.

45.830.000,- Ft
azaz
Negyvenötmilliónyolcszázharmincezer forint

igen
igen
12,1’
nem
igen

15’

0,01 ml/h
300 db

igen
igen

12’
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Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)
PC-AC (Igen-nem)
MMV (Igen-nem)
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a
tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban
(Igen-nem)
Intenzív ágy
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan
megáll a motor (Igen-nem)
Elektromos magasságállítás, min. 35- 75 cm között
Előny a szélesebb tartomány!
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes
terhelhetőség

Különféle gép, műszer
beszerzése

igen
igen
igen
igen
igen

igen
40 cm
250

2 Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98.b. ép.
adószáma: 11909879-2-42
Ajánlat
3. rész: Anesztézia és intenzív ellátás
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Altatógép
— 4 db Infúziós pumpa
— 7 db Lélegeztetőgép

— 10 db Intenzív ágy
ÖSSZESEN
Altatógép
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb
kijelző.
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a
tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban
(Igen-nem)
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb
kijelző
Infúziós pumpa
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás
lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás
lehetőségeinek száma (db) Előny aminél nagyobb állítási
lehetőség!
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete
alapján állítható legyen 20μl-300 μl között (Igen-nem)
Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágban
(Igen-nem)
Lélegeztetőgép
Színes, grafikus kijelző, (min. 10') Előny a nagyobb kijelző.

37.900.000,- Ft
azaz
Harminchétmilliókilencszázezer forint

nem
nem
12,1’
nem
nem

15’

0,01ml/h
300 db

igen, 20-300 µl
igen

12,1’
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Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)
PC-AC (Igen-nem)
MMV (Igen-nem)
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a
tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban
(Igen-nem)
Intenzív ágy
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan
megáll a motor (Igen-nem)
Elektromos magasságállítás, min. 35- 75 cm között
Előny a szélesebb tartomány!
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes
terhelhetőség

igen
igen
nem
nem
nem

igen
32-76 cm (44 cm tartomány)
250 kg

Ajánlat
4. rész: Műtéti eszközök
Ajánlati ár (nettó HUF)
—2 db Sebészeti vágókészülék
— 1 db Akkumulátoros motor
— 1 db Poliszomnográf

— 2 db Betegőrző monitor
ÖSSZESEN

21.100.000,- Ft
azaz
Huszonegymillió- egyszázezer
forint

Sebészeti vágókészülék
Kijelző mérete: min. 6' Előny a nagyobb kijelző!
Billenthető kijelző (Igen-nem)
Forszírozott koaguláció min. 100 W Előny a nagyobb érték
Forszírozott bipoláris koaguláció min.90 W Előny a nagyobb
érték
Polyszomnográf
Opcionálisan szinkron videometriával bővíthető (Igen-nem)
opcionálisan pH méréssel bővíthető (Igen-nem)
Opcionálisan Kapnometriával bővíthető (Igen-nem)
Multi-night felvételre a recorder előre felprogramozható (Igennem)
Intelligens akkumulátor mellyel, a felvétel megkezdése előtt
ellenőrizhető hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e az
adott hosszúságú felvétel elkészítéséhez. (Igen-nem)
Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen (Igennem)
Li-IOn tápellátási rendszer a recorderben (Igen-nem)
Betegőrző monitor
Kijelző mérete: min. 13' Előny a nagyobb!

10,4’
igen
200 W
120 W

igen
igen
igen
igen
igen

igen
igen
15’

Ajánlat
7. rész: Ultrahang készülékek
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db UH berendezés (rendelőintézet)

— 1 db UH készülék (A/B scan
ÖSSZESEN

40.525.000,- Ft
azaz
Negyvenmillióötszázhuszonötezer forint
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UH rendelőintézeti
A lágyrész vizsgálati lineáris vizsgálófej kristályelemeinek
száma (min. 576)
Nem Doppler technikán alapuló áramlásmegjelenítési mód,
amely nem irányfüggő és nem írja felül az érfalakat
Automatikus kép-optimalizálási lehetőség PW Dopplermódban élő képen(Igen-nem)
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott Bmódú képen az erősítés, dinamikatartomány, szürkeskála és a
szemcsésség csökkentés mindegyikének utólagos állíthatósága
(Igen-nem)
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott
color Doppler képen az erősítés, színtérkép és az alapvonal
mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott PW
Doppler spektrumon a szögkorrekció és az alapvonal
mindegyikének utólagos állíthatósága (Igen-nem)
UH szülészeti
Maximális megjeleníthető képmélység Min. 30 cm
Előny a nagyobb mélység
Rendszer dinamika tartomány Min. 200 dB
Előny a nagyobb dinamikai tartomány
Szemcsésség csökkentő képalkotás min. 3 fokozatban állítható
legyen.
Előny a több fokozatban állíthatóság
Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód,
amely nem irányfüggő, nem írja felül az érfalakat és nem
csökkenti az akusztikus képváltási frekvenciát.(Igen-nem)
4D hasi vizsgálófej frekvencia tartománya felső határa min. 5,0
MHz
Előny a nagyobb felsőhatár frekvencia!
4D hasi vizsgálófej 2D látószöge min. 75° Előny a nagyobb
látószög
A 4D hüvelyi vizsgálófej 2D látószöge min. 160° Előny a
nagyobb látószög!
A 4D hüvelyi vizsgálófej 3D/4D térfogat felvételi szöge min.
75°
Előny a nagyobb térfogat felvételi szög!
A páciens adatbázisban, a készülék merevlemezén tárolt kép a
képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép készítése
során
használt
képparaméterek
is
automatikusan
visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal
használhatók (Igen-nem)

960 kristályelem
igen (B-flow üzemmód)
igen
igen

igen

igen

36 cm
265 dB
6 fokozat

igen (B-flow üzemmód)

8,0 MHz

90o
179o
120o

igen (repro funkció)

Ajánlat
12. rész: Balneoterápiás berendezés
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Négy rekeszes galvánfürdő kád
Anyagában színezett, Előny az acryl kádtest (Igen-nem)

2.300.000,- Ft
azaz
Kettőmillió-háromszázezer
forint
igen
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igen

Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
15. rész – Endoszkópok
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Bronchoscop
— 1 db Cystoscop
— 1 db Resectoscop
ÖSSZESEN

Cytoscop
Beépített fényvezető szál (Igen-nem)
Resectoscop
Beépített fényvezető szállal (Igen-nem)
Az elektróda kezdő pozíciója a shafton kívül található (Igennem)
Rugós markolat (Igen-nem)
A belső shaft forgatható (Igen-nem)
Védőcső elektródák számára (Igen-nem)

7.480.000, Ft
azaz
Hétmilliónégyszáznyolcvanezer forint
igen
igen
igen
igen
igen
igen

3. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: ReplantMed Kft.
címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
adószáma: 24662064-2-43
Ajánlat
1. rész Szív-tüdő motor
25.820.000,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
azaz
—1 darab Szív-tüdő motor
Önálló működés min. 60 percen át Előny a hosszabb idő!
Moduláris pumpák, valamennyinek kábelek nélkül kell
csatlakoznia a konzolhoz (Igen-nem)
A hűtő-fütő készülék adatainak rögzítése az adatrögzítő
rendszerben
(Igen-nem)

Huszonötmilliónyolcszázhúszezer forint
90 perc
igen
igen

4. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: : PREMED PHARMA KFT
címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 18.
adószáma: 10803952-2-43
Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
14. rész – Műtéti mikroszkópok
37.700.000,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Szemészeti mikroszkóp
— 1 db Műtéti mikroszkóp
ÖSSZESEN

Szemészeti mikroszkóp
A meglévő (Leica) mennyezeti rendszerhez illeszthető (Igennem)
Az összes paraméter automatikus visszaállítása az előre

azaz
Harminchétmillió-hétszázezer
forint
igen
igen
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beállított
értékekre a
mikroszkóp
történőfelemelésével (Igen-nem)

kar

Különféle gép, műszer
beszerzése

végállásba

5. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: BioMarker Kft.
címe: 2100 Gödöllő, Rigó u. 20
adószáma: 12122066-2-13
Ajánlat
8. rész: Patólógiai eszközök
12.900.000,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Metszetfedő automata

— 1 db Metszetfestő automata
ÖSSZESEN
Metszetfedő automata
Folyamatos metszettartó kosár adagolás, kivétel a készülék
fedelének felnyitása nélkül (Igen-nem)
Digitális LCD kijelző (Igen-nem)
Buborékmentes fedőfolyadék utántöltés (Igen-nem)
Metszetfestő automata
Reagens tartályokon az optimális szint jelzése. (Igen-nem)
A vezérlő program adjon lehetőséget egy adott kosár
festésének megszakítására. (Igen-nem)
Áramkimaradás esetén szünetmentes tápegységről történő
teljes körű működés. (Igen-nem)

azaz
Tizenkettőmilliókilencszázezer forint
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
18. rész – Genetikai mikroszkóp
Ajánlati ár (nettó HUF)
— 1 db Mikroszkóp, kromoszómaanalizáló programmal

Nyolcpozíciós szűrőkockatartó fényzár (shutter) funkcióval és
szerszámmentes (tool-free) szűrőkocka-cserélési lehetőséggel
(Igen-nem)
LED fényforrás (Igen-nem)
Élettudományi képalkotó- és mérőszoftver csomag, mely az
alábbi modulokkal bővített:
— alap- és kibővített képszerkesztő eszközök
(képjellemzők, képnavigátor, galéria nézet, megjelenítési
beállítások, RGB képek egyesítése, képfeldolgozás, Zstack projekció, feliratozás, rétegek kezelése, képjavító
szűrők, geometria,többdimenziós feldolgozás, módkonverzió),
— alap- és kibővített testre szabási funkciók (layout-ok
mentése és kezelése, ’dark skin’, felhasználók kezelése,
munkafolyamat létrehozása (MyFunctions)),
Előny a felsorolt modulok biztosítása! (Igen-nem)

11.700.000,- Ft
azaz
Tizenegymillió-hétszázezer
forint
nem

igen
nem

6. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
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Ajánlattevő neve: Mediszer Kft.
címe: 1037 Budapest, Bécsi u. 267.
adószáma: 10321056-2-41
Ajánlat
1. rész Szív-tüdő motor
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 darab Szív-tüdő motor

Önálló működés min. 60 percen át Előny a hosszabb idő!
Moduláris pumpák, valamennyinek kábelek nélkül kell
csatlakoznia a konzolhoz (Igen-nem)
A hűtő-fütő készülék adatainak rögzítése az adatrögzítő
rendszerben
(Igen-nem)

35.365.826,- Ft
azaz
Harmincötmillióháromszázhatvanötezernyolcszázhuszonhat forint
Igen, önálló működés 90
percen át
igen, minden moduláris
pumpa kábelek nélkül
csatlakoztatható a konzolhoz
Igen, a hűtő-fűtő készülék
adatainak rögzítése az
adatrögzítő rendszerben
vagy adathordozón

Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
19. rész – Radiológiai eszközök
Ajánlati ár (nettó HUF)
— 1 db Digitális mammográfiás berendezés
— 1 db Bronchológia: Rtg. Átvilágító C-kar

ÖSSZESEN
C-íves sebészeti képerősítő
C-ív mélysége. Előny a nagyobb érték!
Orbitális mozgás (I-N) 10(Igen-nem)
Digitális mammográf berendezés
Alkalmazható max. mAs érték. Előny a nagyobb érték
Anód anyaga Molibdén-Wolfram (I-N) (Igen-nem)
Csőbúra hőkapacitás. Előny a nagyobb érték
Detektor konverzió: direkt konverziós
Pixel méret Előny a kisebb méret!
Hard disk Előny a nagyobb kapacitás
Szkennelési szög A 15 fok-nál rosszabb értékeket
érvénytelennek tekintjük
Projekciók száma

125.402.200,- Ft
azaz
Egyszázhuszonötmilliónégyszázkettőezer- kettőszáz
forint
730 mm
130o
630 mAs
igen, Molibdén-Wolfram
2430 kHU
direkt konverziós
85µm
1000 GB
50 fok
25 projekció

7. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft
címe: 2072 Zsámbék, Herceghalmi u. 1
adószáma: 10253993-2-13
Ajánlat
10. rész: Szemészeti eszközök
32.643.900,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Szemészeti ultrahang
— 1 db OCT
ÖSSZESEN

azaz
Harminckettőmillióhatszáznegyvenháromezer-
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Különféle gép, műszer
beszerzése

kilencszáz forint

Szemészeti UH
„A” fejbe beépített, külső felületre vetített lézeres fixációs fény
megléte
(Igen-nem)
20MHz-es vizsgálófej (Igen-nem)
A feldolgozó számítógép monitorának átmérője min. 15’
OCT készülék
Fourier/Spectral Domain OCT mellett konfokális scanning
laser ophthalmoscop integrálása (Igen-nem)
Autofluorescens képszerzés 470-490 nm közötti tartományú
laser fényforrással (Igen-nem)
Aktív folyamatos 3D szemkövetés(Igen-nem)
ART mód vagy hasonló, beállítható, 1-100 kép átlagából készít
javított felvételt(Igen-nem)
Későbbiekben laseres Fluorescein / ICG angiográfiával
bővíthető (Igen-nem)

igen

nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen

8. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Computer-Technika Kft.
címe: 7631 Pécs, Közraktár u. 1.
adószáma: 10420870-2-02
Ajánlat
11. rész: Objektív hallásvizsgáló
5.980.000,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
azaz
—1 db Objektív hallásvizsgáló
Moduláris felépítésű, egy készülékben min. 3 féle szűrő és
min. 4 diagnosztikai modullal választható Előny a moduláris
felépítés megléte

Magyar nyelvű lelet készítése (Igen-nem)
Hordozható kivitelű (Igen-nem)

Ötmilliókilencszáznyolcvanezer forint
Moduláris felépítésű, egy
készülékben min. 3 féle szűrő
(ABR, TEOAE, DPOAE) és
min. 4 diagnosztikai (ABR,
TEOAE, DPOAE, ENG)
modullal
igen
igen

9. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: B. BRAUN TRADING KFT.
címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
adószáma: 25061978-2-41
Ajánlat
2. rész: Műtéti video endoszkópos rendszerek
(20.533.196,-)
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Laparoscopos torony
— 1 db Arthroscopos torony
— 2 db Laparoscopiás optika 30 fokos

ÖSSZESEN:

Laparoszkópos torony

(21.563.815,-)
(1.541.066,-)
43.638.077,- Ft
azaz
Negyvenhárommillióhatszázharmincnyolcezerhetvenhét forint
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Fiberoszkópok csatlakoztatása esetén beépített moire filter
(Igen-nem)
Autoklávozható kamerafej (Igen-nem)
Automatikus fényerő szabályozás (Igen-nem)
Ismétlő monitor csatlakoztatásának lehetősége (Igen-nem)
Beépített fénykábel teszter (Igen-nem)
Endoszkóp tartó (Igen-nem)
Érintőképernyős kivitelű nagyfrekvenciás vágó, mely
csatlakoztatható UH vágóval amellyel az integrált bipoláris
koagulálás és ultrahangos vágás egy időben történik (Igennem)
Kettős bipoláris generátorral rendelkezik (Igen-nem)
Érintőképernyős kijelzéssel rendelkezik (Igen-nem)

Különféle gép, műszer
beszerzése

nem
nem
igen
igen
igen
nem
nem

igen
igen

Arthroszkópos torony

Fiberoszkópok csatlakoztatása esetén beépített moire filter
(Igen-nem)
Fókusztávolság: min. 18 – 28 mm tartományban Előny a
nagyobb állíthatósági tartomány különbség
Intézetben
meglévő,
Olympus
és
Storz
optikák
csatlakoztathatósága
(Igen-nem)
Fényerő állítása min. 5 lépésben
Beépített fénykábel teszter (Igen-nem)
Érintőképernyős kijelzéssel (Igen-nem)
Lábkapcsolóval vezérelhető gyors öblítés funkcióval (Igennem)
Beépített leválasztó transzformátorral kell rendelkeznie (Igennem)
Egyidejűleg 2 db kézidarab csatlakoztatási lehetőség (Igennem)
Motorvezérlőhöz csatlakoztatható, magas fordulatszámon
üzemelő (min. 15000 ford/perc) shaverkézidarab (Igen-nem)

nem
igen
igen

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

10. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Dent-East Kft.
címe: 1112 Budapest, Rétkerülő út 51.
adószáma: 10255328-2-43
Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
20. rész
36.344.000,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
— 1 db Digitális intraorális rtg.
— 1 db Digitális panoráma + cef rtg.+CT

ÖSSZESEN
Digitális panoráma + ceph + 3D CBCT
Alacsony sugárdózis üzemmód: legyen lehetőség maximum
0,003 mSv sugárterheléssel 400 μm vagy annál vékonyabb
szeletvastagságú CBCT felvételt készíteni (Igen-nem)
SARA/SMAR technológia: fémes képzaj csökkentés (Igennem)

azaz
Harminchatmillióháromszáznegyvennégyezer
forint
igen

igen
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Panoráma pozícionálás tükör nélkül, maximum két lézer
segítségével
(Igen-nem)
További legalább 4 cephalometriás képméret, melyből a
legnagyobb 30x30 cm (Igen-nem)

Különféle gép, műszer
beszerzése

igen

igen

11. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
címe: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
adószáma: 10737956-2-42
Ajánlat
3. rész: Anesztézia és intenzív ellátás
nettó 62.979.000,- Ft
Ajánlati ár (nettó HUF)
—1 db Altatógép
— 4 db Infúziós pumpa
— 7 db Lélegeztetőgép

— 10 db Intenzív ágy
ÖSSZESEN

azaz
Hatvankettőmilliókilencszázhetvenkilencezer
forint
(62.979.000,- Ft nettó + 27%
áfa
azaz 79.983.330,- Ft bruttó)

Altatógép
Paramágneses O2 szenzor (Igen-nem)
Elektronikus meghajtás (Igen-nem)
Altatógép saját színes képernyője (min. 12') Előny a nagyobb
kijelző.
A saját képernyő dönthető és forgatható (Igen-nem)
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a
tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban
(Igen-nem)
Színes LCD/TFT érintő képernyő (min. 12') Előny a nagyobb
kijelző
Infúziós pumpa
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás
lépésköze: (ml/h) Előny a kisebb lépésközben állíthatóság
KVO funkció, sebessége állítható (min.0,1-2ml/ó) az állítás
lehetőségeinek száma (db) Előny a minél nagyobb állítási
lehetőség!
Légbuborék érzékelés riasztási tartománya a buborék mérete
alapján állítható legyen 20μl-300 μl között (Igen-nem)
Nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágban
(Igen-nem)
Lélegeztetőgép
Színes, grafikus kijelző, (min. 10') Előny a nagyobb kijelző.
Saját beépített kompresszor vagy turbina (Igen-nem)
PC-AC (Igen-nem)
MMV (Igen-nem)
NIV lélegeztetés minden üzemmódban (Igen-nem)
Automatikusan csökkenő belégzési áramlású lélegeztetés a
tüdő állapotához képest, minden térfogatkontrollált módban
(Igen-nem)

nem
nem
12’
nem
nem

12’

0,01 ml/h
0,1-3 ml/h, 300 db beállítás

igen (20μl-300 μl)
igen

12’
igen
igen
igen
igen
nem
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Intenzív ágy
Elektromos háttámla állítás esetén, 30 foknál automatikusan
megáll a motor (Igen-nem)
Elektromos magasságállítás, min. 35- 75 cm között
Előny a szélesebb tartomány!
Össz. terhelhetőség min. 200 kg. Előny a nagyobb összes
terhelhetőség

Különféle gép, műszer
beszerzése

igen
32-76 cm
250 kg

Ajánlat
5. rész: Videoendoszkópos rendszer
Ajánlati ár (nettó HUF)
— 1 db Endoszkópos mosógép
— 2 db Colonoszkóp
— 1 db Képrögzítő és archiváló rendszer (ENDO rendszer)
— 1 db Endoszkópos fertőtlenítő kád
ÖSSZESEN

Endoszkópmosó berendezés
Csatorna csatlakozó leválás riasztás (Igen-nem)
Hatékony mosást, fertőtlenítést, öblítést és legalább a csatornák
kifújását biztosító ciklus, a ciklushatásosságát az ENISO
15883-4 szabvány alapján független tesztintézet igazolja (Igennem)
EN ISO 15883-4 szabvány szerinti standard ciklusidő
(szivárgásteszt, mosás, fertőtlenítés, öblítések, szárítás) max.40
perc Előny a rövidebb idő!
Motorikus mozgatású kamraajtó, lábkapcsolóval működtethető
ajtónyitás a higiénikus behelyezés biztosítására (Igen-nem)
Színes érintőképernyő, magyar nyelvű menürendszer (Igennem)
A készülék legyen felszerelve a kamrai vegyszer párolgás
gőzeinek
elszívására
alkalmas
kompresszorral
és
csőcsatlakozóval (min. 50m3/h teljesítménnyel)
Videokolonoszkóp
A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg (Igen-nem)
Változtatható bevezető cső merevség megléte (Igen-nem)
Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a
videóendoszkópos toronyhoz (Igen-nem)
A hajlító kerekekkel angulálható aktív bending mögött egy
nem irányítható, de azonos hajlékonyságú passzív bending
megléte (Igen-nem)

nettó 28.090.000,- Ft
azaz
Huszonnyolcmilliókilencvenezer forint
(28.090.000,- Ft nettó + 27%
áfa
azaz 35.674.300,- Ft bruttó)
igen
igen

24 perc

igen
igen
igen (70m3/h)

igen
igen
igen
igen

12. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: ALLEGRO Kft.
címe: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
adószáma: 10361863-2-41
Ajánlat
OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
16. rész – Orvosi eszközök
Ajánlati ár (nettó HUF)
1 db Hipotermiás készülék
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— 5 db Vérvételi szék
— 4 db Akkumulátoros motor
— 2 db betegőrző monitor
— 6 db EKG
— 2 db ternum fürészmotor
— 4 db Scanlan tűfogó
—1 db Intraaortikus ballonpumpa
— 1 db Beteg hütő-fütő készülék
— 1 db Vérhűtő
— 1 db Hordozható mütéti monitor
— 2 db Statim 5000 autoklav
— 2 db Műszertálca
— 2 db Cardiotocograph
— 1 db Térdhajlítógép
— 1 db Szoft lézer
— 1 db EKG
— 1 db Defibrillátor
ÖSSZESEN

Vérvételi szék
360°-ban elforgatható. (Igen-nem)
Hidraulikus magasságállítási lehetőség (Igen-nem)
Döntött szék-pozíció állítási lehetősége min. 12°. (Igen-nem)
Betegőrző monitor
Kijelző mérete: min. 12’ Előny a nagyobb
EKG készülék 12 elvezetéses
Terheléses EKG üzemmód, terheléses rendszerré fejleszthető
(Igen-nem)
Sternum fűrészmotor
Automatikus akkumulátor ellenőrzés és töltöttségi szint
kijelzés (Igen-nem)
Szervizigényt kijelző címke amely folyamatosan a készülék
alján található (Igen-nem)
Scanlan tűfogó
Egyedi, géppel olvasható lézer jelölés (adatmátrix-kód) (Igennem)
Hordozható műtéti monitor
Kijelző mérete: min. 13'. Előny a nagyobb
Műszertálca
Egyedi, géppel olvasható lézer jelölés (adatmátrix-kód) (Igennem)
Cardiotocograph
A kijelző dőlésszöge min 0-60 fokig állítható (Igen-nem)
EKG készülék 3 csatornás
Aritmia üzemmód (Igen-nem)
Defibrillátor
Ingeráram. A 0-140mA-nél kisebb tartomány érvénytelen
IrDA vagy bluetooth kommunikációs port (Igen-nem)

Különféle gép, műszer
beszerzése

90.629.400,- Ft
azaz
Kilencvenmillióhatszázhuszonkilencezernégyszáz forint
Igen
Igen
Igen
12
Nem

Nem
Igen

Igen

Igen, 15’
Igen

Nem
Nem
0-200mA
Igen

Ajánlattevőkkel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlattevők által benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek a részvételi, és
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak

Zala Megyei Kórház
Zalaegerszeg

Különféle gép, műszer
beszerzése

2015.
Közbeszerzési eljárás

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):

lásd 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:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
RÉSZ
1

— 1 db szív-tüdő motor

Ellenszolgáltatás
összege (nettó Ft)

Nyertes Ajánlattevő
neve, címe

25 820 000

ReplantMed Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.

43 638 077

B. BRAUN TRADING KFT
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

37 900 000

MEDIREX Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja
98.b. ép.

21 100 000

MEDIREX Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja
98.b. ép.

28 090 000

Anamed Kft
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

40 525 000

MEDIREX Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja
98.b. ép.

12 900 000

BioMarker Kft
2100 Gödöllő, Rigó u. 20

32 643 900

Medicontur Orvostechnikai Kft 2072

— 1 db Laparoscopos torony
2

— 1 db Arthroscopos torony
— 2 db Laparoscopiás optika 30 fokos
— 1 db Altatógép

3

— 4 db Infúziós pumpa
— 7 db Lélegeztetőgép
— 10 db Intenzív ágy
— 2 db Sebészeti vágókészülék

4

— 1 db Akkumulátoros motor
— 1 db Poliszomnográf
— 2 db Betegőrző monitor
— 1 db Endoszkópos mosógép

5

— 2 db Colonoszkóp
— 1 db Képrögzítő és archiváló
rendszer (ENDO rendszer)
— 1 db Endoszkópos fertőtlenítő kád

7

— 1 db UH berendezés (rendelőintézet)
— 1 db UH készülék (A/B scan)

8

— 1 db Metszetfedő automata
— 1 db Metszetfestő automata

10 — 1 db Szemészeti ultrahang
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— 1 db OCT
11

— 1 db Objektív hallásvizsgáló

5 980 000

2 300 000

12

— 1 db Négy rekeszes galvánfürdő kád

Különféle gép, műszer
beszerzése

Zsámbék, Herceghalmi u. 1
Computer-Technika Kft.
7631 Pécs, Közraktár u. 1.
MEDIREX Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja
98.b. ép.

OPCIÓS részek
14

— 1 db Szemészeti mikroszkóp
— 1 db Műtéti mikroszkóp

37 700 000

Premed Pharma Kft
1118 Budapest, Rétköz u. 18.

7 480 000

MEDIREX Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja
98.b. ép.

90 629 400

Allegro Kft
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.

125 402 200

Mediszer Kft
1037 Budapest, Bécsi u. 267

36 344 000

Dent-East Kft.
1112 Budapest, Rétkerülő út 51

— 1 db Bronchoscop
15 — 1 db Cystoscop

— 1 db Resectoscop
— 1 db Hipotermiás készülék
— 5 db Vérvételi szék
— 4 db Akkumulátoros motor
— 2 db betegőrző monitor
— 6 db EKG
— 2 db ternum fürészmotor
— 4 db Scanlan tűfogó
—1 db Intraaortikus ballonpumpa
16

— 1 db Beteg hütő-fütő készülék
— 1 db Vérhűtő
— 1 db Hordozható mütéti monitor
— 2 db Statim 5000 autoklav
— 2 db Műszertálca
— 2 db Cardiotocograph
— 1 db Térdhajlítógép
— 1 db Szoft lézer
— 1 db EKG

— 1 db Defibrillátor
— 1 db Digitális mammográfiás
berendezés
19
— 1 db Bronchológia: Rtg. Átvilágító
C-kar
— 1 db Digitális intraorális rtg.
20 — 1 db Digitális panoráma + cef

rtg.+CT

Ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatuk 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:

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt, mint nyertes
ajánlattevő ajánlatában - szerviz és alkatrészellátás biztosítása
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Anamed Kft., mint nyertes ajánlattevő ajánlatában – 3. rész Arthroscopos
torony, 3. rész infúziós pumpa, intenzívágy, 5. rész Endoszkópmosó berendezés,
Képrögzítő és archiváló rendszer (ENDO rendszer) üzembe helyezés és
garanciális szerviz ellátás.
Mediszer Kft., mint nyertes ajánlattevő ajánlatában – üzembe helyezés, szakipari
munkák
Dent-East Kft., mint nyertes ajánlattevő ajánlatában – üzembe helyezés,
szervízszolgáltatás
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:

Mediszer Kft., mint nyertes ajánlattevő esetében:
1 rész esetében – Maquet South East Europe D.O.O. - III.2.3) Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság M1. pontja, referenciaigazolás
19. rész esetében – Siemens Healthcare Kft. - III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M1 pontja, referenciaigazolás
B. BRAUN TRADING KFT., mint nyertes ajánlattevő esetében:
B. Braun Medical Kft - III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 pontja,
referenciaigazolás
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015/09/29
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/10/08
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015/09/28
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015/09/28
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: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy

a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A
szerződés hatályba lépésének feltétele a Módosított Támogatói Szerződés aláírása. A
Módosított Támogatói Szerződésben megadott határidőket figyelembe kell venni.
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Az opcionálisként megnevezett 18. részre (1 db Mikroszkóp, kromoszómaanalizáló
programmal) vonatkozóan ajánlatkérő nem gyakorolja a Ptk. szerinti vételi jogát.
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.

