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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Családbarát Szülészet fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Szülészeti medikai eszközökRész száma, elnevezése:

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:

187A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 187-453818A 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

Adásvételi szerződés eszközbeszerzésre a Szent Lázár Megyei Kórház 1098/2018. (III.19.) Kormányhatározatban foglalt "Családbarát 
Szülészet" pályázati programhoz kapcsolódóan 1. rész: CTG gép telemetriás, vízhatlan 1 db, CTG készülék 3 db, CTG telemetriás 
fejegység 1 db, CTG gépekhez központi egység, monitor 1 db, Újszülött újraélesztő asztal 1 db, Újszülött újraélesztő (Neopuff)1 db, 
CPAP (Sipap) 1 db, Mobil kékfénylámpa 2 db, Inkubátor 2 db, Videolaringoszkóp 1 db, Újszülött mérleg 2 db, Baby doppler 1 db. 2. 
rész: Szülőágy 3 db, Szülőágy multifunkciós, levehető lapos 1 db, Csecsemő öböl 10 db, Újszülött ágy 5 db.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Családbarát Szülészet fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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sor szám értékelési szempont súly-szám megajánlott paraméter A maximális pontot kapó ajánlat értékelési módszere A maximális 
pontot kapó ajánlat értékelési módszere 1 Nettó ajánlati ár 70 …. (HUF) Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális 
pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra. 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 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 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 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2 CTG készülék esetében: Színes érintőképernyő 
min. 6”, előny a nagyobb (6” = 0 pont; 6” < - < 12” = 5 pont; 12” ≤ = 10 pont) 10 . …….” A nagyobb színes érintőképernyő ….” méret 
megajánlás kapja a maximális pontszámot, A nagyobb színes érintőképernyő ….” méret megajánlás kapja a maximális pontszámot, a 
további megajánlott értékek pontkiosztással kerülnek meghatározásra (6” = 0 pont; 6” < - < 12” = 5 pont; 12” ≤ = 10 pont) 3 
Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min 0 db) 20 CTG gép telemetriás, vízhatlan esetében: Az intézményben használt 
EDAN gyártmányú F9 Express, F9 és F6 típusú ctg-kel kompatibilis, azokkal kommunikációra képes (igen/nem) igen/nem - A Szakmai 
ajánlat igen válaszainak száma (db)- a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, 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.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás 
módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően. A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: P= 
Avizsgált (Pmax-Pmin ) + Pmin Alegjobb 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 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; CTG telemetriás fejegység 
esetében: Az intézményben használt EDAN gyártmányú F9 Express, F9 és F6 típusú ctg-kel kompatibilis, azokkal kommunikációra 
képes (igen/nem) igen/nem - CTG gépekhez központi egység, monitor esetében: Az intézményben használt EDAN gyártmányú F9 
Express, F9 és F6 típusú ctg-kel kompatibilis, azokkal kommunikációra képes, (igen/nem) igen/nem - Újszülött újraélesztő asztal 
esetén: Beépített biztonsági áramláshatárolás (igen/nem) igen/nem - Mobil kékfénylámpa esetében: Dedikált pólya, amelybe az 
újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is biztonságosan kézbe vehető (pl. kenguruzás közben)
! (igen/nem) igen/nem -

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

Szöveges értékelés:

1000Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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 megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 25 720 000 2. CTG 
készülék esetében: Színes érintőképernyő min. 6”, előny a nagyobb (6” = 0 pont; 6” < - < 12” = 5 pont; 12” ≤ = 10 pont) 12 3. 
Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min 0 db) 5 - CTG gép telemetriás vízhatlan esetében: Az intézményben 
használt EDAN gyártmányú F9 Express, F9 és F6 típusú ctg-kel kompatibilis, azokkal kommunikációra képes (igen/nem) Igen - 
CTG telemetriás fejegység esetében: Az intézményben használt EDAN gyártmányú F9 Express, F9 és F6 típusú ctg-kel 
kompatibilis, azokkal kommunikációra képes (igen/nem) Igen - CTG gépekhez központi egység, monitor esetében: Az 
intézményben használt EDAN gyártmányú F9 Express, F9 és F6 típusú ctg-kel kompatibilis, azokkal kommunikációra képes (igen
/nem) Igen - Újszülött újraélesztő asztal esetén: Beépített biztonsági áramláshatárolás (igen/nem) Igen - Mobil kékfénylámpa 
esetében: Dedikált pólya, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is 
biztonságosan kézbe vehető (pl. kenguruzás közben) (igen/nem) Igen

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 
Budapest, Szatmár Utca 46/A

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Szülészeti mobíliákRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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: 25 720 000 Ft Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok 
nincsenek, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi 
fedezettel.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 
Budapest, Szatmár Utca 46/A

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)

Igen
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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: 13 160 000 Ft Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok 
nincsenek, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi 
fedezettel.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 
Budapest, Szatmár Utca 46/A

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)

sor szám értékelési szempont súlyszám megajánlott paraméter A maximális pontot kapó ajánlat értékelési módszere A maximális 
pontot kapó ajánlat értékelési módszere 1 Nettó ajánlati ár 60 …. (HUF) Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális 
pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra. 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 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 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 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2 Szülőágy esetében: Trendeleburg állítás mértéke
min. 12°, előny a nagyobb! (12 = 0 pont; 12 < - < 16 = 5 pont; 16 ≤ = 10 pont) 15 . …….” A nagyobb trendeleburg állítás mértékének 
megajánlása kapja a maximális pontszámot A nagyobb Trendeleburg állítás mértéke kapja a maximális pontszámot, a további 
megajánlott értékek pontkiosztással kerülnek meghatározásra (12 = 0 pont; 12 < - < 16 = 5 pont; 16 ≤ = 10 pont) 3 Beépített 
ágyhosszabbító funkció (igen/nem) 10 igen/ nem Beépített ágyhosszabbító funkció kapja a maximális pontszámot megajánlott értékek 
pontkiosztással kerülnek meghatározásra Igen=10 pont, Nem= 0 pont) 4 Szülőágy esetében Matrac szélessége min. 78 cm, előny a 
nagyobb! (78 = 0 pont; 78 < - < 88 = 5 pont; 88 ≤ = 10 pont) 15 …cm Szülőágy esetében A szélesebb matrac mérte kapja a maximális
pontszámot Szülőágy esetében megajánlott értékek pontkiosztással kerülnek meghatározásra Matrac szélessége min. 78 cm, előny a 
nagyobb! (78 = 0 pont; 78 < - < 88 = 5 pont; 88 ≤ = 10 pont)

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:

1000Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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 megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 13 160 000 2. Szülőágy 
esetében: Trendeleburg állítás mértéke min. 12°, előny a nagyobb! (12 = 0 pont; 12 < -< 16 = 5 pont; 16 ≤ = 10 pont) 16 3. 
Beépített ágyhosszabbító funkció (igen/nem) Igen 4. Szülőágy esetében Matrac szélessége min. 78 cm, előny a nagyobb! (78 = 0 
pont; 78 < - < 88 = 5 pont; 88 ≤ = 10 pont) 89
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VI.1.10) További információk:

2019.12.10VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2019.12.10VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

Az összegezés V.2.7. pontjában az ellenszolgáltatás összegénél adminisztrációs hiba folytán rossz összeg került feltüntetésre.

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:

A szerződéskötési moratórium a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) alapján nem releváns.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

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:

2019.12.10

2019.12.10
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.11.21 09:08:23 SU03772

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.12.10 15:16:15 SU03772

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 




