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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 209216860Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szlmk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32317359Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000415332021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház 15450054212

Füleki Út 54-56

Salgótarján HU313 3100

Kovács Krisztina

muszak@szlmk.hu +36 32522000

QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. 10657720243

Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.

Budapest HU110 1096

Majorosné Kanyó Mária

info@quadratkft.hu
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

10915/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzése a Szent Lázár Megyei Kórházba 
 
1 db Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzés 
2021 gyártási évnél nem régebbi, kórtermekben használható, mobilan mozgatható, direkt digitális mobil röntgen berendezés  
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai 
ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.  
 
Nettó ajánlati ár (Ft)        26 900 000 
Maximális csőáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA)        400 
Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron)        125 
DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%)        70 
A berendezés maximális magassága ’transzport’ pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 
mm)        1 270 
Fókuszpont ’kinyúlása’ oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 
mm, legkedvezőtlenebb 870 mm)        1 203 

25873078242FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

Alkalmasság indoklása: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai 
ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.  
 
Nettó ajánlati ár (Ft)        23 800 000 
Maximális csőáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA)        630 
Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron)        150 
DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%)        61 
A berendezés maximális magassága ’transzport’ pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 
mm)        1 350 
Fókuszpont ’kinyúlása’ oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 
mm, legkedvezőtlenebb 870 mm)        1        430 

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

Alkalmasság indoklása: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai 
ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.  
 
Nettó ajánlati ár (Ft)        23 400 000 
Maximális csőáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA)        400 
Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron)        139 
DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%)        70 
A berendezés maximális magassága ’transzport’ pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 
mm)        1 354 
Fókuszpont ’kinyúlása’ oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 
mm, legkedvezőtlenebb 870 mm)        877 
 

28970909243FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1223 Budapest, Erzsébet királyné Út 2-8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Nettó ajánlati ár         Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési 
Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
 
Maximális csőáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA)        300 mA megajánlás alatt az ajánlat 
érvénytelen. 300 mA megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 400 mA vagy annál nagyobb (legkedvezőbb érték) 
megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.  
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: 
P=        Avizsgált-Alegkedvezőtelenebb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb                 
 
Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron)        185 mikron megajánlás felett az ajánlat érvénytelen. 185 
mikron megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, a 140 mikron vagy annál kevesebb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 
10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.  
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: 
P=        Avizsgált-Alegkedvezőtelenebb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb                 
 
DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%)        60 % megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen. 60 % 
megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 70 % vagy annál nagyobb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a 
további megajánlott értékeket.  
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: 
P=        Avizsgált-Alegkedvezőtelenebb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb                 
 
A berendezés maximális magassága ’transzport’ pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 
mm)        1860 mm megajánlás felett az ajánlat érvénytelen. 1860 mm megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 1360 mm 
vagy annál kisebb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.  
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: 
P=        Avizsgált-Alegkedvezőbb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegkedvezőbb-Alegkedvezőbb                 
 
Fókuszpont ’kinyúlása’ oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 mm, 
legkedvezőtlenebb 870 mm)        870 mm megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen. 870 mm megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 
pontot kap, 1070 mm vagy annál nagyobb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.  
2-6. értékelési szempont: Ajánlatkérő a Miniszterelnökség által kiadott Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb 
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához alapján értékeli. 
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: 
P=        Avizsgált-Alegkedvezőtelenebb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb                 
 
-        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
-        Pmax: a pontskála felső határa 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

808.92FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

932.14Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

951.75FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

ajánlattevőnként:
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Érvénytelenítés jogcíme:

23323481213MQS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 
Vác, Sas Utca 8. 1. em. 4.

Érvénytelenség indoka: 
-        nem csatolta az ajánlatában a szakmai ajánlatot 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10495311242FUJIFILM HUNGARY KFT., Magyarország 1107 Budapest, Ceglédi Út 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 23 400 000 Ft 
 
Indoklás: Ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések 
alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van. A felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

28970909243FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1223 Budapest, Erzsébet királyné Út 2-8.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

-        Pmin: a pontskála alsó határa 
-        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
-        Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkevezőbb érték 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.07.19Lejárata:2021.07.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka: 
-        nem csatolta a közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát, az ajánlati ár táblázatot 
-        nem csatolta a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11815774241MediPixel Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, 
Tündérliget Utca 12/G

Érvénytelenség indoka: 
-        nem csatolt aláírt szakmai ajánlatot 
-        a műszaki adatlap és termékismertető nem magyar nyelven került benyújtásra, fordítás nem került becsatolásra 
-        nem csatolta aláírási címpéldányát/aláírás mintáját 
-        nem csatolt referencia nyilatkozatot/igazolást 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

2021.07.08

2021.07.08
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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