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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Ultrahang diagnosztikai készülékek beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Keszthelyi Kórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Keszthelyi Kórház

Postai cím:

Ady Endre Utca 2

Város:

Keszthely

NUTS-kód:

HU223

Postai irányítószám:

Kertész

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
17784331

Nemzeti azonosítószám

titkarsag@keszthelyikorhaz.hu

Telefon:

8360

Ország:

Magyarország

Márta
+36 83311060

+36 83314221

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.keszthelyikorhaz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

MediTen Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Postai cím:

Hungária Körút 5-7.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzes@mediten.hu

HU110

Postai irányítószám:

Keresztes
Telefon:

EKRSZ_
40759607

Nemzeti azonosítószám

1101

Ország:

Magyarország

István
+36 302457279

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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http://www.keszthelyikorhaz.hu

2019.12.21 09:22:54

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Ultrahang diagnosztikai készülékek beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés keretében a Keszthelyi Kórház részére ultrahang diagnosztikai készülékek beszerzése két részben 1. rész
Ultrahang készülék kardiológiai felhasználásra 1 db 2. rész Ultrahang készülék szülészeti, nőgyógyászati felhasználásra 1 db mely
tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, 2 órás próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 192-465636

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

192

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Kardiológiai ultrahang készülék

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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Igen

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152
Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

25873078242

Alkalmasságuk indokolása Az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okoknak és alkalmassági követelményeknek való
megfelelőségét igazolta, ajánlata megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezet mértékének. Ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi elemei: 1.Ajánlati ár (nettó Ft): 12 734 000 2. A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott
teljeskörű jótállás ideje hónapokban: 0 3. Továbbfejlesztési lehetőség mobil eszközről történő távvezérléssel: Igen 4. Készülék
tömege kg-ban - max. 90 kg Előny a kisebb: 65

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 900
Társaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
1., 4. részszempont: fordított-, 2. részszempont: egyenes arányosítás, 3. részszempont:abszolút értékelés; részletesen lásd az ajánlati
dokumentáció szerint.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152
Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

25873078242

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 12 734 000 Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban előírtak
szerint a kizáró okoknak és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét igazolta. Ajánlata szakmai szempontból is
megfelelő. Az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR001243222019

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft., 1118 Budapest, Rétköz Utca 18.

10803952243

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő kizárásáról döntött.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
Az ajánlatban nyilatkozatot tettek ajánlattevők.

2 - Szülészeti, nőgyógyászati ultrahang készülék

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152
Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

25873078242

Alkalmasságuk indokolása Az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okoknak és alkalmassági követelményeknek való
megfelelőségét igazolta, ajánlata megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezet mértékének. Ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi elemei: 1.Ajánlati ár (nettó Ft): 9 363 000 2. A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban: 0 3. Továbbfejlesztési lehetőség mobil eszközről történő távvezérléssel: Igen 4. Készülék tömege
kg-ban - max. 90 kg Előny a kisebb: 65

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 900
Társaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
1., 4. részszempont: fordított-, 2. részszempont: egyenes arányosítás, 3. részszempont:abszolút értékelés; részletesen lásd az ajánlati
dokumentáció szerint.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR001243222019

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152
Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

25873078242

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 9 363 000 Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban előírtak
szerint a kizáró okoknak és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét igazolta. Ajánlata szakmai szempontból is
megfelelő. Az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft., 1118 Budapest, Rétköz Utca 18.

10803952243

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő kizárásáról döntött.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
Az ajánlatban nyilatkozatot tettek ajánlattevők.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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2019.12.20
2019.12.21

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

