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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Digitális röntgen berendezések

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://jozsefvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13036696Fax: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

Digitális röntgen berendezésekKözbeszerzés 
tárgya:

Józsefvárosi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000466242020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Józsefvárosi Önkormányzat EKRSZ_2619845
3

Baross Utca 63-67.

Budapest HU110 1082

Lukács Andrea

lukacsa@jozsefvaros.hu +36 14592123

http://jozsefvaros.hu
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Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján: 
        Részszempont         
1.        Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 94.310.000,- 
2.        Digitális felvételi/átvilágító röntgen Asztallap szélessége min. 70cm felett (0-10cm) 15 
3.        Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya 
min. 160 cm felett (0-20cm) 18 

12367494243MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 
Magyarország 1224 BUDAPEST, XIV. UTCA 37

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:

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:

101A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 100-239510A 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

Digitális röntgen berendezések beszerzése 
Tárgyi eljárás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:  
1. Digitális felvételi röntgen berendezés – 1 db  
2. Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés – 1 db 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második része

Uniós Nyílt eljárás

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

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 94.310.000,- HUF 
Ajánlat kiválasztásának indoka:  felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján legkedvezőbb és egyetlen ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő.

12367494243MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Magyarország 
1224 BUDAPEST, XIV. UTCA 37

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)

Módszer: 1.részsz.: fordított arányosítás, 2-3. részsz.: arányosítás 4-6,7-11 részsz. pontkiosztás. 

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:

1000

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

A MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, XIV. utca 37.)  felhívásban meghatározott 
értékelési szempontok alapján legkedvezőbb és egyetlen érvényes ajánlatot adó ajánlattevő.

Szöveges értékelés:

26000MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

4.        Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: A vezérlőkonzolra szerelt  mikrofon és a szerkezetbe gyárilag beépített 
hangszóró a kezelő és a paciens közötti kommunikációhoz (Igen/nem) Igen 
5.        Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Röntgencső burkolatában, a pacienssel szemben elhelyezett kamera a 
paciens megfelelő pozicionáláshoz (az élőkép a vezérlő konzolba épített képernyőn jelenik meg) (Igen/nem) Igen 
6.        Digitális felvételi/átvilágító röntgen: A vizsgáló szerkezetbe épített komfort funkció (relaxációs fény és/vagy hang) (igen/ 
nem) Igen 
7.        Digitális felvételi röntgen berendezés: Röntgencső tartó állvány -Vezérlő képernyő funkcióinak száma 3 (igen/ nem) Igen 
8.        Digitális felvételi röntgen berendezés: felvételi asztallap szélessége min 80 cm felett (0-10 cm) 10 
9.        Digitális felvételi röntgen berendezés: Fali bucky állvány a bucky szerkezet függőleges mozgatásakor a mozgató fogantyú 
a kéz mozgását követve elfordul (igen/nem) Igen 
10.        Digitális felvételi röntgen berendezés: Direkt digitális detektor energia ellátás módja cserélhető akkumulátoros (igen
/nem) Igen 
11.        Digitális felvételi röntgen berendezés: Vezérlő konzol - rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a 
röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem) Igen 
 
Alkalmasságuk indoklása: A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően benyújtott dokumentumok vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek, a szerződés teljesítésére való alkalmassága megfelelően igazolt. 
 

Sugárvédelmi tervezés, meglévő röntgen berendezés leszerelése

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert.
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Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséget meghosszabbította, Ajánlattevő ajánlatát fenntartotta.

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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincs moratórium. 

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:

2020.07.14

2020.07.14
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