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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Vadmadárgondozó orvostechnológiai eszközbeszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000112132020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_9721835
3

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Bárdos Katalin

bardos.katalin@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537296
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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

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:

43A 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

1 darab Altatógép, Belgyógyászati műszerek, eszközök: lázmérő 2darab, altatómaszkok 8 darab, karomvágó olló 2 darab, légcsőtubus 
8 darab, pupillalámpa 2 darab, melegítő párna 2 darab, konyhai mérleg 1 darab, 2 darab Fonendoszkóp, 10 darab Germicid lámpa, 1 
darab Hematológiai és 1 darab biokémia automata, 1 darab Inkubátor, 1 darab Keltetőgép,  
Ketrecsor, 1 darab Microchipleolvasó, 1 darab Mikroszkóp, 1 darab Műtéti őrzőmonitor, 1 darab Műtőasztal, 1 darab Műtőlámpa, 1 
darab Röntgen, 1 darab digitális képolvasó, Sebészeti kéziműszerek, 1 darab Sebészeti szívó, 1 darab Sterilizáló, 1 darab 
Vizsgálóasztal, Vizsgálólámpa: 1 darab mobil és 1 darab mennyezeti kialakítású, 2 darab röntgen védőkötény csattal, 2 darab röntgen 
pajzsmirigyvédő gallér, 2 pár röntgen kesztyű a dokumentáció mellékletét képező ártáblázatban részletezettek szerint. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vadmadárgondozó orvostechnológiai eszközbeszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1-3. abszolút; 4. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a max. 10 pontot kapja. 
- 1-3. részszempont:  
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a hematológiai automata esetében (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:

100

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

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:  
Nettó ajánlati ár (HUF): 57 397 235 Értékelési pontszám (0-10 pont) 9,71 Pontszám és súlyszám szorzata 
(súlyszám: 70 pont) 680 
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a hematológiai automata esetében (igen/nem): igen Értékelési 
pontszám (0-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont): 
100,00  
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a biokémiai automata esetében (igen/nem): igen Értékelési 
pontszám (0-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont): 
100,00  
Érintőképernyős vezérlőpanel műtőlámpa esetében (igen/nem): igen Értékelési pontszám (0-10 pont) 10,00 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont): 
100,00  
Összpontszám szerinti helyezés: 2.

Szöveges értékelés:

980.00ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:  
Nettó ajánlati ár (HUF): 55 757 530 Értékelési pontszám (0-10 pont) 10 Pontszám és súlyszám szorzata 
(súlyszám: 70 pont) 700  
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a hematológiai automata esetében (igen/nem): igen Értékelési 
pontszám (0-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont): 
100,00  
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a biokémiai automata esetében (igen/nem): igen Értékelési 
pontszám (0-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont): 
100,00  
Érintőképernyős vezérlőpanel műtőlámpa esetében (igen/nem): igen Értékelési pontszám (0-10 pont) 10,00 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 10 pont): 
100,00  
Összpontszám szerinti helyezés: 1.

Szöveges értékelés:

1000.00Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati összár (Ft): 57 397 235,- 
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a hematológiai automata esetében (igen/nem): 
Igen 
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a biokémiai automata esetében (igen/nem): 
Igen 
Érintőképernyős vezérlőpanel műtőlámpa esetében (igen/nem): 
Igen 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt,ajánlata érvényes.

10303304244ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1194 Budapest, 
Hofherr Albert Utca 42.

Nettó ajánlati összár (Ft): 55 757 530,-  
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a hematológiai automata esetében (igen/nem): Igen  
Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a biokémiai automata esetében (igen/nem): Igen  
Érintőképernyős vezérlőpanel műtőlámpa esetében (igen/nem): Igen  
 Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt,ajánlata érvényes.

24944162243Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17.
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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: nettó 57 397 235 Ft.

10303304244ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1194 Budapest, Hofherr 
Albert Utca 42.

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

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Asz: 12223466-2-41, A.F. III. I.3.) M/1. - referencia igénybe vétele. 
Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt. Asz: 12221275-2-42, A.F. III. I.3.) M/1. - referencia igénybe vétele.

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 55 757 530 Ft.  Kiválasztás indoka: a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján 
Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. 

24944162243Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17.

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)

Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a biokémiai automata esetében (igen/nem) 
Érintőképernyős vezérlőpanel műtőlámpa esetében (igen/nem) 
Abszolút értékelés módszere 
Igen=10 pont, Nem=0 pont 
Súlyszámok: 10; 10; 10 
Amennyiben a megajánlott termék „Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a hematológiai automata esetében” funkcióval 
rendelkezik, ajánlattevő 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik ajánlattevő 0 pontot kap. 
Amennyiben a megajánlott termék „Praxismenedzsment szoftverrel összeköthetőség a biokémiai automata esetében” funkcióval 
rendelkezik, ajánlattevő 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik ajánlattevő 0 pontot kap. 
Amennyiben a megajánlott termék „Érintőképernyős vezérlőpanel műtőlámpa esetében” funkcióval rendelkezik, ajánlattevő 10 pontot 
kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik ajánlattevő 0 pontot kap. 
- 4. részszempont:  
Nettó ajánlati összár (HUF) szempontnál alkalmazott képlet- súlyozás nélkül: 
P= Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin  
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; 
Súlyszám: 70 
(Fordított arányosítás)

A megajánlott altatógéppel kapcsolatos szakmai támogatás, segítségnyújtás. A megajánlott röntgen berendezéssel kapcsolatos 
szakmai támogatás, segítségnyújtás.

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószám: 12223466-2-41. Innomed Medical Orvostechnikai 
Fejlesztő és Gyártó Zrt. Adószám: 12221275-2-42.
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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:

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:

2020.06.05Lejárata:2020.05.26Kezdete:

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

2020.05.26

2020.05.26
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