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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

egységes betegazonosító rendszer eszközök

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

22607/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 237-540778A 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

Határidős adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház egységes betegazonosító rendszer megvalósításához eszközök 
szállítására az EFOP-2.2.18-17-2017-00016 azonosítószámú, támogatási szerződéséhez kapcsolódóan. Eszözök: Betegazonosításra 
alkalmas kisméretű vonalkód olvasó „smart vagy mobil” eszköz telepítéssel, üzembehelyezéssel 87 db, Karszalag nyomtató 42 db, 
Karszalag 40.000 db,

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az ajánlatok értékelési szempontja, a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja legjobb ár-érték arány 1.) A legjobb ajánlat kiválasztása: legjobb 
ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 2.) sorsz 
Rész-szempont A maximális pontot kapó ajánlat súlyszám 1 Nettó ajánlati ár (Ft) Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális 
pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra. a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2016. évi 147. szám) kiadott útmutatójának 1. számú 
melléklete A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 70 2. LED háttérvilágítású TFT dual 
kapacitív érintőkijelző színárnyalatainak min 2 db (fekete-fehér) fölötti darabszáma, max 262 000 színárnyalat a legkedvezőtlenebb (
érvényességi küszöböt jelentő min 2 db) érték az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot azaz „0” pont
, a legkedvezőbb szintet elérő (262 000 db) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során 
adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (azaz 10 pont) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (
legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően 
kerül pontozásra. a 2 színárnyalatot el nem érő megajánlás érvénytelen 20 3 A kisméretű "Smart vagy mobil" eszköz min 24 órán túli 
max 40 óra készenléti ideje. a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő min 24 óra) érték az értékelés során adható pontszám
alsó határával megegyező pontszámot azaz „0” pont, a legkedvezőbb szintet elérő (40 óra) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó 
ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (azaz 10 pont) kapnak. Az 
ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől 
való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A 24 óra készenléti időt el nem érő ajánlat érvénytelen 10 A módszer (
módszerek) ismertetése,: minden részajánlat tekintetében Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 
pontot kap. 1. nettó ajánlati ár : Fordított arányosítás: Az ajánlati árnál 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= Alegkedvezőbb (Pmax-Pmin) + Pmin Avizsgált 2. és
3. értékelési szempont- arányosítás A fenti vállalások esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik: P= Avizsgált - 

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:

lsd.V.2.5.Szöveges értékelés:

1000Enterprise Communications Magyarország Kft.

lsd.V.2.5.Szöveges értékelés:

686.4SzamosMediko Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 23 538 380 2. LED háttérvilágítású TFT dual kapacitív 
érintőkijelző színárnynalatainak min. 2 db (fekete-fehér) fölötti darabszáma, max. 262 000 színárnyalat (db) 262 000 3. A 
kisméretű „Smart vagy mobil” eszköz min. 24 órán túli max. 40 óra készenléti ideje (óra) 90 Indoklás: az ajánlat mindenben 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

13835462241Enterprise Communications Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci Út 117-119.

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 24 881 205 2. LED háttérvilágítású TFT dual kapacitív 
érintőkijelző színárnynalatainak min. 2 db (fekete-fehér) fölötti darabszáma, max. 262 000 színárnyalat (db) 16 3. A kisméretű „
Smart vagy mobil” eszköz min. 24 órán túli max. 40 óra készenléti ideje (óra) 40 Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

23394021243SzamosMediko Kft., 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.16Lejárata:2019.02.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

III.1.3. M/1. alkalmassági követelemény Vonalkód Rendszerház Kft. adószáma: 10339187-2-41

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 23 538 380 HUF Indoklás: Az ajánlata érvényes, megfelelt a felhívás és dokumentáció 
követelményeinek, a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette.

13835462241Enterprise Communications Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci Út 117-119.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Alegkedvezőtlenebb * (Pmax-Pmin) + Pmin Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb Az így kapott – minden egyes rész-szempont esetében
egy tizedes jegy pontossággal kiszámolt - pontszámokat kell megszorozni a megadott releváns súlyszámokkal, végül a szorzatokat 
össze kell adni. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték arányú (legmagasabb 
pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be 77. § (4) bekezdés]. A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Betegazonosító rendszer eszközök telepítésében való részvétel

Vonalkód Rendszerház Kft. adószáma: 10339187-2-41

2019.02.06
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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: 2019.02.06




