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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

 

Mátrai Gyógyintézet,  

3233 Mátraháza, 7151. hrsz. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó orvosi és 

medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerződés keretében. 

1. rész: 1 db Nagy tudású video-endoszkópos torony 

2. rész: 1 db felső kategóriás ultrahang berendezés radiológiai és kardiológiai alkalmazásra 

3. rész: 1 db teljes test polarizált fényterápiás ágy 

 

3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: - 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja: - 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

 

A felhívás KÉ száma:  4292/2014 

A felhívás közzétételének napja: 2014.03.12. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  

 

1. rész: Igen 

2. rész: Igen 

3. rész: Nem 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 

annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:  

 

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: Nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pont] 

 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  

 

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: Igen 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

 

1. rész: 1 db 

2. rész: 1 db 
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3. rész: 0 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 

szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 

1. rész:  

 

Ajánlattevő neve: 

 

HUN-MED Kft. 

Ajánlattevő címe: 

 

2040 Budaörs, Károly király u. 39. 

 

Bírálati szempont: Megajánlott érték: 

Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban 

meghatározva): 

24.900.000 HUF 

Lehetséges hullámhossz beállítások száma (db-ban 

meghatározva) 

Kérjük megadni, kedvezőbb a nagyobb (a 10 db 

vagy azon felüli érték is a maximum pontszámot 

kapja)  

10 db 

A rendszer lehetővé teszi, hogy egy képernyőn az 

erezettség kiemelés képe és a normál kép vizsgálat 

közben egyidejűleg látható egymás mellett.  

Kérjük megadni, Igen 10 pont, Nem 1 pont 

Igen  

Video-gasztroszkóp flexibilis részének külső 

átmérője (mm-ben meghatározva, max. 9,2 mm) 

Kérjük megadni, kedvezőbb az alacsonyabb 

8,5 mm 

 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az eljárást megindító 

felhívásban meghatározottak szerint igazolta. 

 

2. rész:  

 

Ajánlattevő neve: 

 

HUN-MED Kft. 

Ajánlattevő címe: 

 

2040 Budaörs, Károly király u. 39. 

 

Bírálati szempont: Megajánlott érték: 

 

Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban 

meghatározva): 

 

18.800.000 HUF 

Digitális adatfeldolgozó csatornák száma, min. 

90.000;  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha több 

294.912 

Beépített gyári monitor átló irányú mérete (d), min. 

19”;  

Kérjük megadni, kedvezőbb a nagyobb 

20,5’’ 

Vizsgálati protokoll (Smart exam): a felhasználó 

által egyedileg programozható vizsgálati menü 

(metszetek sorrendje, automatikus annotáció, riport 

generálás),  

Igen  
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Kérjük megadni, kedvezőbb, ha tartalmazza a 

készülék (Igen 10 pont, Nem 1 pont) 

Live compare mode: elmentett vizsgálati képanyag 

online összehasonlítása az aktuális képpel,  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha igen (Igen 10 pont, 

Nem 1 pont) 

Igen  

Fixálható doppler szögkorrekció, legalább 55 vagy 

60 fokra, szabadon állítható Doppler vonal indítási 

hely, dönthető doppler nyalábbal (intelligens 

doppler),  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha igen (Igen 10 pont, 

Nem 1 pont) 

Igen  

 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az eljárást megindító 

felhívásban meghatározottak szerint igazolta. 

 

3. rész: - 

 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként):  

1. rész: 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A részszempontok HUN-MED Kft.    

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

  1. Egyösszegű 

ajánlati ár (Nettó 

HUF-ban 

meghatározva) 

 60 10 600     

  2. Digitális 

adatfeldolgozó 

csatornák száma, 

min. 90.000;  

Kérjük megadni, 

kedvezőbb, ha több 

 5 10 50     

 3. A rendszer 

lehetővé teszi, hogy 

egy képernyőn az 

erezettség kiemelés 

képe és a normál 

kép vizsgálat 

közben egyidejűleg 

látható egymás 

mellett. Kérjük 

megadni, Igen 10 

pont, Nem 1 pont 

15 10 150     

 4. Video-

gasztroszkóp 

flexibilis részének 

külső átmérője 

(mm-ben 

5 10 50     
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meghatározva, max. 

9,2 mm) 

Kérjük megadni, 

kedvezőbb az 

alacsonyabb 

  A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   850     

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

2. rész: 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A részszempontok HUN-MED Kft.    

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

  1. Egyösszegű 

ajánlati ár (Nettó 

HUF-ban 

meghatározva) 

70 10 700     

  2. Digitális 

adatfeldolgozó 

csatornák száma, 

min. 90.000;  

Kérjük megadni, 

kedvezőbb, ha több 

5 10 50     

 3. Beépített gyári 

monitor átló irányú 

mérete (d), min. 

19”;  

Kérjük megadni, 

kedvezőbb a 

nagyobb 

10 10 100     

 4. Vizsgálati 

protokoll (Smart 

exam): a 

felhasználó által 

egyedileg 

programozható 

vizsgálati menü 

(metszetek 

sorrendje, 

automatikus 

annotáció, riport 

generálás),  

Kérjük megadni, 

kedvezőbb, ha 

15 10 150     
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tartalmazza a 

készülék (Igen 10 

pont, Nem 1 pont) 

 5. Live compare 

mode: elmentett 

vizsgálati képanyag 

online 

összehasonlítása az 

aktuális képpel,  

Kérjük megadni, 

kedvezőbb, ha igen 

(Igen 10 pont, Nem 

1 pont) 

10 10 100     

 6. Fixálható doppler 

szögkorrekció, 

legalább 55 vagy 60 

fokra, szabadon 

állítható Doppler 

vonal indítási hely, 

dönthető doppler 

nyalábbal 

(intelligens 

doppler),  

Kérjük megadni, 

kedvezőbb, ha igen 

(Igen 10 pont, Nem 

1 pont) 

10 10 100     

  A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   1200     

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti 

tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:  

Az ajánlati ár bírálati szempont esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi 

ajánlat pontszámát az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb 

ajánlathoz viszonyítva. 

Az egyes kívánt műszaki felszereltség, illetve műszaki elvárás meglétének vizsgálata során 

„Kérjük megadni, Igen/Nem” esetén, „Igen” válasz esetén az adott funkcióra 10 pontot kap az 

Ajánlattevő, „Nem” válasz esetén az adott funkcióra 1 pontot kap az Ajánlattevő. 

„Kérjük megadni, kedvezőbb az alacsonyabb” esetén a legkedvezőbb érték 10 pontot kap, az attól 

eltérő ajánlat pontszáma a fordított arányosítás módszerével kerül meghatározásra mindig a legjobb 

ajánlathoz viszonyítva. „Kérjük megadni, kedvezőbb a nagyobb (több)” esetén a legkedvezőbb érték 

10 pontot kap, az attól eltérő ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás módszerével kerül 

meghatározásra mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva. 
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Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a 

részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. rész: 

A nyertes ajánlattevő neve, címe: HUN-MED Kft., 2040 Budaörs, Károly király u. 39. 

Az ellenszolgáltatás összege: 24.900.000 HUF + ÁFA  

Ajánlata kiválasztásának indoka: ajánlattevő nyújtotta az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. 

 

2. rész: 

A nyertes ajánlattevő neve, címe: HUN-MED Kft., 2040 Budaörs, Károly király u. 39. 

Az ellenszolgáltatás összege: 18.800.000 HUF + ÁFA  

Ajánlata kiválasztásának indoka: ajánlattevő nyújtotta az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. 

 

3. rész: 

A nyertes ajánlattevő neve, címe: - 

Az ellenszolgáltatás összege: -  

Ajánlata kiválasztásának indoka: - 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 
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 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 

támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.05.14. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.05.23. 

Az eljárás 1. és 2. részében a Kbt. 124. § (8) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdése 

szerinti tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, mivel az eljárásban csak egy 

ajánlatot nyújtottak be. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.05.13. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.05.13. 

 

18.* Az összegezés módosításának indoka: - 

 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 

 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 

 

21. * Az összegezés javításának indoka: - 

 

22. * Az összegezés javításának időpontja: - 

 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: - 

 

24.* Egyéb információk: - 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási 

szempontot alkalmazta. 

 

 


