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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Ajánlatkérő neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Címe: 1096 Budapest, Haller út 29. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Az Intézetben működő PACS és a hozzá kapcsolódó képalkotó eszközök üzemeltetés-
támogatása, karbantartása és fejlesztése 
 
A szolgáltató által végzendő feladatok: 
a. Helyszíni, vagy távoli (VPN kapcsolaton keresztül végzett) szoftverjavítás és update 
biztosítás. Az érintett szoftverek tárgykörébe tartoznak: 
o Impax rendszer kiszolgáló egységei (adatbázis szerver(ek), alkalmazás szerver(ek), 
munkalista kiszolgáló (connectivity manager), archiváló egység, Curator, Medireport, Medis 
QAngio stb.) (a tételszerű felsorolást az alábbiakban) 
o Impax rendszer kliens elemei (leletező munkahelyek, klinikai képnéző állomások, 
foszforlemezes kiolvasó berendezések, előnézeti munkaállomások) (a tételszerű felsorolást az 
1. sz. melléklet tartalmazza). 
b. Helyszíni hardverjavítás, karbantartás 
(Az érintett hardverek szerződéskötéskor leírását pályázati anyag tartalmazza) 
o A szerződés keretébe tartozó hardver eszköz hibajavítása, archiválásból történő visszaállítás 
esetén szoftvertelepítés, paraméterezés és beállítás. 
c. Aktív részvétel a hardver eszközök hibafeltárásában 
Szolgáltató köteles a hardverkarbantartást végző céggel közreműködni karbantartás, 
szoftverfrissítés, hibajavítás, eszköz csere, konfiguráció bővítés kapcsán. 
d. Telefonos terméktámogatás 
e. Új eszközök, modalitások meglévő rendszerbe illesztése 
f. A szerződés keretébe tartozó szoftver eszközök (pl: operációs rendszer, adatbázis kezelő, 
eszközvezérlő, szerver vagy kliens alkalmazás, képjavító szoftver, archiváló szoftver, stb.) 
szoftverfrissítése, karbantartása.  
g. A szoftver elemek frissítésével kapcsolatos munkálatok lebonyolítása a szerződés keretein 
belül. 
h. Új szoftverelem vásárlása esetén annak rendszerbe integrálása, beállítása. 
i. Mentési, archiválási és visszaállítási terv elkészítésében való részvétel, együttműködve az 
Ajánlatkérő munkatársaival és a terv alapján beállítások implementálása. 
j. Szükség esetén, de évente legalább egy alkalommal – karbantartással egybekötve - teljes 
mentés készítése a szerverekről. 
k. Szükség esetén a mentett, archivált állományok visszatöltése. 
l. A rendszer működését felügyelő monitoring szoftver rendszer üzemeltetése. Az Ajánlatkérő 
szakemberei számára hozzáférés biztosítása a rendszerhez. 
m. Az Ajánlatkérő által biztosított vírusvédelmi szoftver rendszerbe illesztésében 
közreműködés. 
n. Szükség esetén az Ajánlatkérő szakembereinek oktatása 
a. A szolgáltatónak a vállalt karbantartás keretében el kell végezni az eszközök átvizsgálást, 
tisztítását, hibás alkatrészek cseréjét, megfelelő beállítását 
I. Képalkotó eszközök: évente 2 alkalommal 
II. IT eszközök: évente 1 alkalommal 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
121. § (1) bekezdés b) pont, nemzeti nyílt eljárás 
 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: ---- 
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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:  
Közzététel dátuma: 2014.07.30. 
Iktatószám: 15295/2014
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen,  

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

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):1 db 

 
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): 
 

Ajánlattevő megnevezése: SilverWood –IT Kft 
Címe: 2096 Üröm, Kalmár u. 1 
Ajánlati ár: 745.000 Ft/hó 
Alkalmasság indoka: az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

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

1

 
      Az ajánlattevő neve:. Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A 
részszempontok 

       

 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 

         

         

 A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

         

 
 
(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:-- 

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:-- 
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10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---- 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő megnevezése: SilverWood –IT Kft 
Címe: 2096 Üröm, Kalmár u. 1 
Ajánlati ár: 745.000 Ft/hó 
Kiválasztás indoka: ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlat érvényes, és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---- 

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---- 
 
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: ---- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---- 
 
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: ---- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
a Kbt. 124. § (8) a) pontja szerint a szerződés az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldését követően megköthető. 
 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
a Kbt. 124. § (8) a) pontja szerint a szerződés az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldését követően megköthető. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. december 19. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. december 19. 
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. 

 


