Zala Megyei Kórház
Zalaegerszeg

Különféle gép, műszer
beszerzése

2015.
Közbeszerzési eljárás

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
II” pályázati konstrukció keretében
1. rész
— 1 db Rádioaktív izotóp szonda
2. rész
— 1 db BACT-R PLUS anaerob készülék
3. rész
— 1 db Tűbiopsias pisztoly
4. rész
— 1 db Petricsésze forgató
OPCIONÁLIS RÉSZEK:
5. rész
— 1 db Vesekő zúzó
3. A választott eljárás fajtája:
Az eljárás a Kbt. 18. § (3) bekezdésére hivatkozva, Harmadik rész nemzeti eljárásrend,
122/A. § szerint került lefolytatásra.
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: 2015/09/01
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: 4. rész petricsésze forgató eredménytelen nem érkezett ajánlat
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):
1. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Medico-Digitális Kft.
címe: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 9.
adószáma: 14153493-2-13
3. rész: 1 darab Tűbiopsziás pisztoly
Ajánlati ár (nettó HUF)

Autoklávozható kivitel

(Igen-Nem)

Ajánlat
499 990,- Ft
azaz
Négyszázkilencvenkilenc ezer
kilencszázkilencven forint
igen
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2. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: ELEKTRO-OXYGÉN Orvosi Műszer- és Elektrotechnikai Kft
címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
adószáma: 10792333-2-43
Ajánlat

OPCIONÁLISAN beszerzendő orvosi eszközök
5. rész – 1 darab Vesekőzúzó készülék
Ajánlati ár (nettó HUF)

Digitális
lábpedál,
mellyel
az
impulzusok
triggerelhetőek
(Igen-Nem)
Kézidarab kompatibilis az intézetben meglévő Storz
gyártmányú kőzúzó rendszerrel.
(Igen-Nem)

6.299.200,- Ft
azaz
Hatmillió kettőszázkilencvenkilencezerkettőszáz forint
igen
igen

3. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Izinta Kereskedelmi Kft.
címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
adószáma: 10814505-2-43
1. rész: 1 darab Radioaktív izotóp szonda
Ajánlati ár (nettó HUF)

Felhasználói konfiguráció tárolásának száma
(min. 4 db)

Ajánlat
13 370 206,- Ft
azaz
Tizenhárommillió- háromszázhetvenezerkétszázhat forint
10 db

4. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: Novomed Kft.
címe: 1115 Budapest, Fraknó u. 4.
adószáma: 10609882-2-43
3. rész: 1 darab Tűbiopsziás pisztoly
Ajánlati ár (nettó HUF)
Autoklávozható kivitel

(Igen-Nem)

Ajánlat
499 000,- Ft
azaz
négyszázkilencvenkilencezer forint
igen

5. Az ajánlat sértetlen csomagolásban, az előírt példányszámban érkezett.
Ajánlattevő neve: ESPIRIT-PLUS Piackutató és Marketing Tanácsadó Bt.
címe: 2089 Telki, Anna-laki út 9.
adószáma: 20610209-2-13
2. rész: 1 darab BACT-R PLUS anaerob
készülék
Ajánlati ár (nettó HUF)

Vegyi hulladékmentes rendszer

Igen

Ajánlat
3 149 606 Ft
azaz
három millió száznegyvenkilencezer hatszázhat
forint
igen
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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
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 Rádioaktív izotóp szonda

Ellenszolgáltatás
összege (nettó Ft)
13 370 206

2

1 db BACT-R PLUS anaerob
készülék

3 149 606

3

1 db Tűbiopsias pisztoly

499 000

Nyertes Ajánlattevő
neve, címe
Izinta Kereskedelmi Kft 1119 1121
Budapest, Konkoly Thege Miklós út 2933.
ESPIRIT-PLUS Piackutató és
Marketing Tanácsadó Bt.
2089 Telki, Anna-laki út 9.
Novomed Kft.
1115 Budapest, Fraknó u. 4.

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:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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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: 2015/09/30
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/10/09
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015/09/29
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015/09/29
18.* Az összegezés módosításának indoka:

Az opcionálisként megnevezett 5. részre (1 db Vesekőzúzó) vonatkozóan
ajánlatkérő nem gyakorolja a Ptk. szerinti vételi jogát.
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2015/10/16
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2015/10/16
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.

