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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 db bérleti szerződés DSA angio berendezés leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, bérbeadása és teljes körű karbantartása 
tárgyában. A berendezés minimum műszaki előírása Elvárás Vizsgáló szerkezet Monoplane C-íves, padlóra telepített Igen C-ív mozgás 
RAO/LAO motorikus mozgás tartománya (folyamatos sugár mellett) Min.220o-os tartomány (+/- közötti tartomány) CRA/CAU 
motorikus mozgás tartománya Min.+/- 45o RAO/LAO és CRA/CAU mozgások sebessége Min.18o/sec Ütközésérzékelő és biztonsági 
rendszerrel ellátott Igen Ütközési zónához közeledve automatikusan lassuló mozgás Igen Programozható C-ív beállítások száma Min
.45 db Vizsgálóasztal Padlóra telepített vizsgáló asztal Igen Az asztal maximális teherbírása Előny a nagyobb érték. Min.200 kg Asztal 
maximális hossza Min.250 cm Hosszirányú mozgás Min.100 cm Oldalirányú mozgás Min.+/- 14 cm Magasság állíthatóság Min.80-100 
cm Röntgen generátor Nagyfrekvenciás, impulzus üzemű Igen Maximális teljesítmény Min.100 kW Felvételi kV tartomány Min.50-125 
kV Röntgen cső KV tartomány Min.50-125 kV Fókuszok száma Min.2 Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (előny a megléte) 
Legkisebb fókusz mérete (IEC 60336 szerint) Max.0,4 mm Forgó anód, folyékony fém csapágyazással (előny a megléte) Csőbúra 
hőkapacitása Min.4,5 MHU Anód hőkapacitása Min.3,2 MHU Megjelenítő rendszer Flat detektor névleges felületének mérete Min
.30x40 cm Flat detektor anyaga Amorf Szilícium A képfelvevő eszköz választható mezőméreteinek száma, mérete Min.4 Felvételi 
képmátrix Min.1024x1024 Detektor pixel méret Max.200 μm Monitorok a vizsgálóban: Mennyezeten elhelyezett monochrom flat 
monitorok (élőkép + referencia monitor)Min.2 db monitor Monitorok fényereje Min.400 cd/m² Monitorok képátlója Min.19” A kontroll 
helyiségben: Asztalon elhelyezett flat monitor Min.1 db Monitorok fényereje Min.400 cd/m² Monitorok képátlója Min.19” Vezérlőpult A
képfeldolgozás és visszajátszás vezérlő pultja a paciens asztalon érintőképernyős Igen Sugárterhelést csökkentő módszerek Felvételi 
paraméterek automatikus megválasztása és optimalizálása a pacienshez az átvilágítási értékekből Igen Automatikusan beválasztódó 
különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez Min.3 db Előny a több. Átvilágítás nélküli blendézés 
a monitoron Igen Sugárnélküli átpozícionálási lehetőség a központi sugárirány grafikus kijelzésével Igen Megengedett paciens 
sugárdózis és bőrfelületi dózis érték figyelés. Megengedett határérték elérése előtti figyelmeztető jelzés a TFT kijelzőn Igen 
Strukturált jelentés a paciens demográfiai, vizsgálati, dózis terhelési adataival DICOM formátumban Igen Mennyezeti felfüggesztésű 
karos ólomüveg (felsőtest sugárvédelem) min.0,25 mm Pb egyenértékkel és hidegfényű műtőlámpa min.25 000 Lux fényerővel Igen 
Alsótest sugárvédelem min.0,5 mm Pb egyenértékkel Igen Angiográfiás alkalmazások Roadmapping Igen Léptetéses,vagy bólus 
követétes angiográfia Igen Vasculáris kiértékelő SW (szög-,hosszúság- és szűkületmérés) Igen Valós idejű képminőség optimalizálási 
módszerek Felvételezésnél használt dózis értéktől függő képoptimalizálás zajcsökkentéssel és képélesség növeléssel Igen Vékony erek 
és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló,testrész mozgásából származó műtermék automatikus kiszűrése Előny a megléte 
Felhasználó által beállítható,„személyes” képhatás Igen Digitális tárolás és postprocessing On-line képtároló kapacitás min.50 000 kép
1024x1024, min.12 bit felbontás mellett Digitális képjavító és postprocessing megoldások: Kérjük felsorolni. Digitális postprocessing 
bitmélysége Min.12 bit DICOM funkcionalitás DICOM send, receive, worklist, query, retrieve Igen Képek hálózati továbbítása DICOM 
Standardban Igen Angiográfiás kontrasztanyag injektor Álló kivitel Igen Fecskendő mérete Min.150 ml Nyomás Max.1200 PSI 
Maximális injektálási sebesség Min. 10 ml/s Előny a nagyobb. Folytatás VI.1.10) További információk: pontban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DSA angio berendezés bérlete

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.toldykorhaz.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.toldykorhaz.hu

Második rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Nettó ajánlati ár (Ft/hó): 6 786 929 Vizsgálóasztal Az asztal maximális teherbírása (kg) (min. 200 kg, előny a nagyobb): 390 
Röntgen cső Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (IGEN/NEM) (megléte előny): IGEN Röntgen cső Forgó anód, 
folyékonyfém csapágyazással (IGEN/NEM) (megléte előny): IGEN Sugárterhelést csökkentő módszerek Automatikusan 
beválasztódó különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez (db) (min. 3 db, előny a több): 5 
Valós idejű képminőség optimalizálási módszerek Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrész 
mozgásából származó műtermék automatikus kiszűrése (IGEN/NEM) (megléte előny): IGEN Angiográfiás kontrasztanyag 
injektor Maximális injektálási sebesség (ml/s) (min. 10 ml/s, előny a nagyobb): 50 Angiográfiás kontrasztanyag injektor Az 
injektor memóriájában tárolható protokollok száma (db) (min. 2 db, előny a több): 100 Közös ajánlattevők érvényes ajánlatot 
tettek, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasságukat megfelelően igazolták, az ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a megajánlott nettó ajánlati ár a 
becsült érték összegére figyelemmel megfelelő.

25075081213NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 2615 Csővár, Madách Utca 1

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:

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:

16121/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 174-394206A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

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.2.10) 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:

Az ellenszolgáltatás nettó összege mindösszesen: 325 772 592 Ft (Nettó ajánlati ár (Ft/hó): 6 786 929) A közös ajánlattevők 
ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, a megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel megfelelő mértékű.

25075081213NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 2615 Csővár, Madách Utca 1

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az érvényes ajánlatokat ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]. 
Minőségi szempont/Súlyszám 1. Vizsgálóasztal Az asztal maximális teherbírása (kg) (min. 200 kg,előny a nagyobb) 10 2. Röntgen cső 
Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (IGEN/NEM) (megléte előny) 15 3. Röntgen cső Forgó anód, folyékonyfém 
csapágyazással (IGEN/NEM) (megléte előny) 5 4.Sugárterhelést csökkentő módszerek Automatikusan beválasztódó különböző 
vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez (db) (min. 3 db,előny a több) 5 5. Valós idejű képminőség 
optimalizálási módszerek Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrész mozgásából származó műtermék 
automatikus kiszűrése (IGEN/NEM) (megléte előny) 5 6. Angiográfiás kontrasztanyag injektor Maximális injektálási sebesség (ml/s) (
min. 10 ml/s,előny a nagyobb) 2 7. Angiográfiás kontrasztanyag injektor Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma (db) (
min. 2 db, előny a több) 3 1. Ár– súlyszám 90 Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/hó) 90– súlyszám A bírálat módszere: fordított 
arányosítás a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján. 2. Műszaki tartalom – 
súlyszám 45 Vizsgálóasztal Az asztal maximális teherbírása (kg)(min. 200 kg, előny a nagyobb) - súlyszám 10 Sugárterhelést csökkentő
módszerek Automatikusan beválasztódó különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez (db) (min. 3
db, előny a több) – súlyszám 5 Angiográfiás kontrasztanyag injektor Maximális injektálási sebesség (ml/s) (min. 10 ml/s, előny a 
nagyobb) - súlyszám 2 Angiográfiás kontrasztanyag injektor Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma (db) (min. 2db, 
előny a több) – súlyszám 3 A bírálat módszere: egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) alapján. Röntgen cső Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (IGEN/NEM) (megléte előny) - súlyszám 15 
Röntgen cső Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással (IGEN/NEM) - súlyszám 5 (megléte előny) Valós idejű képminőség 
optimalizálási módszerek Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrész mozgásából származó műtermék 
automatikus kiszűrése (IGEN/NEM) (megléte előny) – súlyszám 5 A bírálat módszere ezen szempontok esetén, ahol valamely 
tulajdonság megléte előny: a pontozásos (abszolút) értékelési módszer a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) alapján.. Összes pontszám meghatározása: A súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így
keletkezett legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlattevő ajánlata lesz a nyertes ajánlat. Amennyiben a részpontszámok 
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a 
részszempont eljárást megindító felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra. Az így 
kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz. Pontegyezőség esetén az 
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének 
nyilvánítani.

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:

1350NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

szerviz tevékenység ellátása, kivitelezés

Siemens Heatcare Kft. (adószám: 25296826-2-44), Tarasco Kft. (adószám:12829361-2-41), Haus-Bau Kft.(adószám:12744257-2-
13)
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II.2.1) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása: Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma Min. 2 db Előny a több. 
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerbenakkreditált MSZ EN ISO 
9001:2008 jelű vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.

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:

2019.03.03Lejárata:2019.02.22Kezdete:

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:

Ajánlatkérő több alkalommal kérte, hogy ajánlattevő mutassa be az ajánlati ár („Nettó ajánlati ár (Ft/hó)”) alapjául szolgáló 
finanszírozási konstrukció részleteit. Ajánlatkérő külön kérte, hogy amennyiben hitelkonstrukcióról van szó, amely 
kamatköltségek felmerülésével jár együtt, úgy ajánlattevő részletesen fejtse ki, milyen konstrukcióról van szó, mekkora 
kamatmértékkel. Ajánlattevő többszörös felhívás ellenére sem adta meg a finanszírozási konstrukció részleteit (pl. futamidő, 
hitelösszeg) és a kamatmértéket, nem mutatott be ennek alapjául szolgáló tényeket, adatot, vagy más konkrétumot, ez alapján 
ajánlatkérő nem tudott kétséget kizáróan meggyőződni a finanszírozási költségként kimutatott kamatköltség 
megalapozottságáról. A kamatköltség közvetlenül kihat az ajánlattevő által kimutatott nyereségre és ezen keresztül a szerződés 
teljesíthetőségére és az ajánlati ár („Nettó ajánlati ár (Ft/hó)”) megalapozottságára. Ajánlatkérő a többszöri felhívás ellenére sem
tudott meggyőződni az ajánlati ár megalapozottságáról, az ajánlattevő által közölt információk nem indokolták megfelelően, hogy
a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető, ezért az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján –
figyelemmel a Kbt. 72. § (3) bekezdésére - érvénytelennek nyilvánítom, tekintettel arra, hogy ajánlattevő által a közölt 
információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.
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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:

2019.02.21

2019.02.21
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