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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 53310860Fax:Telefon:E-mail:

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

Toldy Ferenc Kórház és RendelőintézetAjánlatkérő 
neve:

MedWorkS integrált eü. informatikai rendszerKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - 
EKR000450492019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet EKRSZ_
76408326

Törteli Út 1-3.

Cegléd HU120 2700

Bobál István

bobal.istvan@toldykorhaz.hu +36 53310011
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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:

2019.07.23

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A 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 db MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetéssel, frissítése és karbantartása 36 hó időtartamban, 
valamennyi felhasználóra, a jelen felhíváshoz csatolt szerződéstervezetben és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési 
dokumentációban foglaltak szerint, melyek egyben a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó műszaki leírást is tartalmazzák
. Ajánlatkérő a MedWorkS rendszerre vonatkozó felhasználási jogokkal kapcsolatban korlátozás nélküli felhasználószámmal 
rendelkezik. A felhasználás 3 telephelyen történik, kb. 250 egyidejű felhasználó kiszolgálására alkalmas kell hogy legyen a rendszer, 
melynek specifikációja a KD-ban részletezettek szerinti.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

MedWorkS integrált eü. informatikai rendszer

Harmadik rész, XVII.fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

Igen
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V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.550.000,- Ft/hó (55.800.000,- Ft/36hó). Ajánlata kiválasztásának indoka: nyertes ajánlattevő a 
tárgyaláson végleges árként a legalacsonyabb havi nettó Ft/hó összegű ajánlatot tette. A rendelkezésre álló anyagi fedezet 
elegendő, mely NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll. A kiírás szerinti kizáró okoknak megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem
áll, a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem írt elő műszaki és szakmai alkalmassági követelményt. Az ajánlattevő 
ajánlata szakmailag megfelel. A MedWorkS integrált kórházi informatikai rendszer 2005 évben került leszállításra és 
bevezetésre. Az informatikai rendszer azóta is működik, az intézmény rendelkezik a rendszer időkorlátozás nélküli felhasználói 
jogaival. A MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése és karbantartása szerzői 
jogvédelem alatt áll, kizárólagos jogokkal az Ajánlattevő rendelkezik, ezért a szerződést csak az Asseco Central Europe 
Magyarország Zrt-vel lehet megkötni. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő.

13336011241Asseco Central Europe Magyarország Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 144-150.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (ellenszolgáltatás nettó havi összege (Ft/hó) szerint értékelve az 
ajánlatot a tárgyalás után a legalacsonyabb végső ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Asseco Central Europe Magyarország Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak megfelel, a 
Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem írt elő műszaki és szakmai alkalmassági követelményt. Az ajánlattevő nem 
szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. 
Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: ellenszolgáltatás 
nettó havi összege: 1.550.000,- Ft/hó.

13336011241Asseco Central Europe Magyarország Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 144-150.

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

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
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.09.24 10:50:03 GulyasJanosne58

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A Közbeszerzési Hatóság 2019.augusztus 1-én megküldte döntését, hogy a hirdetmény nélküli eljárás jogalapja megalapozott, 
jogorvoslati eljárást nem kezdeményez.

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:

2019.10.11Lejárata:2019.10.02Kezdete:

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:

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:

2019.09.24

2019.10.01




