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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)
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Postai cím:

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:

Videoendoszkópos torony beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001178832020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház EKRSZ_2474670
6

Füleki Út 54-56

Salgótarján HU313 3100

Kovács Krisztina

muszak@szlmk.hu +36 32522000

QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. EKRSZ_3956407
2

Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.

Budapest HU110 1096

Majorosné Kanyó Mária

quadrat@gmail.com
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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:

241A 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

Adásvételi szerződés videoendoszkópos torony beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházba 
 
1 db Videoendoszkópos torony videógasztroszkóppal és videókolonoszkóppal 
(központi vezérlő egység, fényforrás, monitor, készüléktartó állvány, öblítőpumpa, videógasztroszkóp, videókolonoszkóp, 
nagyfrekvenciás vágó, széndioxid egység, mobil szívóberendezés) 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Videoendoszkópos torony beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Nettó ajánlati ár         Súlyszám: 70         
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                 

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:

Anamed Pro Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Értékelési szempont        Megajánlott paraméter 
Nettó ajánlati ár: 27 982 500 Ft 
 
A központi vezérlő egység esetén: 
 Min. (1920x1080), max. (3840x2160) felbontású kép előállítás, előny a nagyobb felbontás: 3840x2160 képfelbontás 
 
Fényforrás esetén: 
Min. 2 db, max. 5 db LED égő, előny a több: 5 db 
 
Termékspecifikáció megléte igen válaszainak száma (max. 7 db, min 0 db): 7 db 
 
 Központi vezérlőegység esetén: 
- A Kórház meglévő Olympus endoszkópjai csatlakoztathatók az ajánlott vezérlő egységhez (igen/nem): igen 
- Érintőképernyős kivitel (igen/nem): igen 
 
Fényforrás esetén: 
- A Kórház meglévő Olympus endoszkópjai csatlakoztathatók az ajánlott fényforráshoz (igen/nem): igen 
- A vérzésforrás detektálását elősegítő speciális fényszűrő funkció (igen/nem): igen 
 
Öblítőpumpa esetén: 
- Az endoszkóp egyik funkciógomjával vezérelhető (igen/nem): igen 
 
Videógasztroszkóp esetén: 
- Csatlakoztatható a Kórház meglévő Olympus videoendoszkóp rendszeréhez (igen/nem): igen 
 
Videókolonoszkóp esetén: 
- Csatlakoztatható a Kórház meglévő Olympus videoendoszkóp rendszeréhez (igen/nem): igen 
 
Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, Ajánlatkérő kérésére a Kbt. 114/A. § alapján a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre 
vonatkozó igazolását már az ajánlatában benyújtotta, a szakmai ajánlat is megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek.  

28825548242Anamed Pro Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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:

1A szerződés száma:

Igen
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Ellenszolgáltatás összege: 27 982 500 Ft 
 
Indoklás: Ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 

28825548242Anamed Pro Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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)

 
A központi vezérlő egység esetén:  
Min. (1920x1080), max. (3840x2160) felbontású kép előállítás, előny a nagyobb felbontás        Súlyszám: 10         
A Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 
60. szám) kiadott útmutatójának 2. számú melléklete B. pontja szerinti pontkiosztás módszerével kerül meghatározásra.  
1920x1080 képfelbontás: 0 pont 
3840x2160 képfelbontás: 10 pont 
Az 1920x1080 képfelbontás érték alatti megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen, a 3840x2160 képfelbontás feletti érték esetén is a 
max. 10 pont adható az ajánlattevőnek.  
 
Fényforrás esetén: 
Min. 2 db, max. 5 db LED égő, előny a több        Súlyszám: 10 
        2 db megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen. 2 db megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, az 5 db vagy annál több 
(legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket 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                 
 
Termékspecifikáció megléte igen válaszainak száma (max. 7 db, min 0 db)        Súlyszám: 10                 
A Termékspecifikáció megléte 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. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) 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; 
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 legkedvezőbb érték 
 
 Központi vezérlőegység esetén: 
- A Kórház meglévő Olympus endoszkópjai csatlakoztathatók az ajánlott vezérlő egységhez (igen/nem) 
- Érintőképernyős kivitel (igen/nem) 
 
Fényforrás esetén: 
- A Kórház meglévő Olympus endoszkópjai csatlakoztathatók az ajánlott fényforráshoz (igen/nem) 
- A vérzésforrás detektálását elősegítő speciális fényszűrő funkció (igen/nem) 
 
Öblítőpumpa esetén: 
- Az endoszkóp egyik funkciógomjával vezérelhető (igen/nem) 
 
Videógasztroszkóp esetén: 
- Csatlakoztatható a Kórház meglévő Olympus videoendoszkóp rendszeréhez (igen/nem) 
 
Videókolonoszkóp esetén: 
- Csatlakoztatható a Kórház meglévő Olympus videoendoszkóp rendszeréhez (igen/nem)
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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) bek. a) pontja 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:

Anamed Kft. (adószáma: 10737956242) ajánlati felhívás M1. pontja szerinti referencia

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. A felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár – érték 
aránnyal rendelkező ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

az orvosi eszközök, gépek kezelésének és a vezérlések programozásának oktatása magyar nyelven; teljesítési helyre történő 
leszállítása, telepítése, teljes körű üzembe helyezése; Teljes körű szervizszolgáltatás biztosítása

Anamed Kft. (adószáma: 10737956242)

2021.01.13

2021.01.13
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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