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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 betegazonosító r.besz.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12157240Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Gottsegen György Országos Kardiológiai IntézetAjánlatkérő 
neve:

VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 betegazonosító r.besz.Közbeszerzés 
tárgya:
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Tóth Tiborné

tothne.ildiko@kardio.hu +36 12157240

www.kardio.hu



EKR000259862019

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:

50A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 050-114239A 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

VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 projekt keretén belül betegazonosító rendszer beszerzése Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő 
biztonságos betegazonosítási folyamatainak kialakításához szükséges hardverek, szoftverek és szolgáltatások biztosítása. A rendszer 
bevezetése az alábbi részfeladatokat foglalja magában: II.2.4) pontban foglaltak szerint. Irányadó a pályázati kiírás feltételrendszere: 
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-635-17-betegbiztonsg-nvelst-clz-komplex-infrastrukturlis-fejlesztsek-az-egszsggyi-elltrendszerben II
.2.4) — a biztonságos betegazonosításhoz szükséges betegazonosító karszalagok biztosítása Vízálló, hajlékony, tisztítható, 
allergiamentes anyagból készült, antibakteriális, kényelmesen viselhető, szakítóerővel szemben kellő ellenállással rendelkező, a 
tisztálkodást nem akadályozó betegazonosító karszalagok biztosítása, az alábbi mennyiségekkel: — felnőtt méret: 9 600 db — gyermek 
méret: 3 600 db — újszülött méret: 2 100 db — a betegek és a műtéti folyamat során használt orvosi eszközök egyértelmű 
azonosításhoz szükséges GS1 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő licencek biztosítása — az egyedi azonosítóval rendelkező 
betegazonosító karszalagok és orvosi eszközök leolvasásához szükséges, vonalkód-olvasók biztosítása a megfelelő helyszínekre — a 
betegadatok vezeték nélküli továbbításához szükséges wifi-hálózat kialakítása Aj.kérő telephelyén. A rendezőszekrények erősáramú 
áramellátását és annak kiépítését ajánlatkérő biztosítja a wifi-hálózat kialakításához, — a meglévő vezetékes hálózat bővítése Aj.kérő 
telephelyén a betegadatok továbbításához szükséges mértékben — a vitális paraméterek mérése mellett a biztonságos 
betegazonosításra is alkalmas mobil nővérállomások biztosítása — kiemelt gyógyászati helyeken (műtők) alkalmazható, magas 
tűrőképességű és fertőtleníthető kliens eszközök a vonalkódos azonosítók leolvasására, illetve a betegadatok rögzítésére — a 
betegadatok biztonságos továbbításához, illetve a kialakítandó wifi hálózat IT biztonsági szempontból megfelelő védelméhez szükséges
hardver infrastruktúra és szoftverek biztosítása — a meglévő ultrahang eszközök alkalmassá tétele a betegazonosítást követő azonnali 
leletbevitelre — transzfúziológiai munkaállomások kialakítása a szükséges vérkészítmények a betegazonosítást követő azonnali 
megrendelésére, illetve beteghez történő hozzárendelésére — a kialakítandó megoldás meglévő IT biztonsági rendszerhez illesztése, 
illetve szükség esetén a meglévő IT biztonsági rendszer bővítése — a kialakítandó rendszer és Aj.kérő jelenlegi gazdasági informatikai 
rendszere közötti, kölcsönös adatátadásra alkalmas kapcsolat kialakítása — a kialakítandó rendszer és Aj.kérő jelenlegi műtéti leíró 
rendszere közötti, kölcsönös adatátadásra alkalmas kapcsolat kialakítása — a kialakítandó rendszer és Aj.kérő jelenlegi HIS rendszere 
közötti, kölcsönös adatátadásra alkalmas kapcsolat kialakítása — Aj.kérő jelenlegi műtéti leíró rendszerének fejlesztése a biztonságos 
beteg- és orvosi eszköz azonosítási folyamatok kialakításának megfelelően — Aj.kérő jelenlegi HIS-rendszerének fejlesztése a 
biztonságos beteg- és orvosi eszköz azonosítási folyamatok kialakításának megfelelően — HIS rendszer hardverinfrastruktúrájának 
megfelelő bővítése a kialakítandó rendszer igényeinek megfelelően — a telepített POE eszközök szünetmentes ellátása — a 
kialakítandó rendszer és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 
közötti kölcsönös adatátadásra alkalmas, jogszabályoknak, előírásoknak és határidőknek megfelelő kapcsolat kialakítása — komplett 
rendszer telepítése az Aj.kérő telephelyén — orvosi és szakdolgozói oktatás megtartása a rendszer használatának elsajátítása 
érdekében — informatikai oktatás megtartása a rendszer paraméterezésének és üzemeltetésének elsajátítása érdekében — a 
kialakított rendszert illetően valamennyi írásos és elektronikus dokumentáció átadása Aj.kérő részére figyelembe kell venni: 39/2016.(
XII. 21.)EMMI r.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

ár szemp. ford. arányosítás, szakemb. szemp. egy. arányosítás

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:

1000ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár Ft: 132 872 300 A felhívás III.1.3) M.4.) pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen FELÜLI 
informatikai rendszer(ek) létesítése/bevezetése területen szerzett szakmai tapasztalata (egész hónap, min. 0, max. 24): 177 – 
számítási hiba szerint javított érték. Alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és 
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az 
előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

14153833241ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő 
Utca 52

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

Igen
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A szerződéskötési moratórium lejártának napja a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdések szerint került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.08Lejárata:2019.06.27Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka: Az érvénytelenségről az ajánlattevő 2019.04.23-n az EKR útján értesítésre került, a következők szerint: a
Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen az IMG Solution Kft. ajánlata, tekintettel arra, hogy nem pótolta az alábbi 
hiányosságokat, így ajánlatának érvényessége nem megállapítható: - Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alábbi 
pontja: „D: Tisztán nemzeti kizárási okok Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket 
a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ez az információ elektronikusan elérhető?” nem 
megfelelően került kitöltésre. T. Ajánlattevő „nem” választ adott, azonban ezek az információk elérhetők elektronikusan. - A 
megajánlott termékek származási helyét (országát) nem tartalmazza a szakmai ajánlat. - Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) 
szerint. Az EKR űrlap benyújtásra került, de nem kerültek megjelölésre a vonatkozó Kbt. pontok. - A minőség értékelési 
szempontra megajánlott érték nem ellenőrizhető, nem került alátámasztásra, mivel a szakember önéletrajzát nem nyújtották be.

14894262241IMG Solution Kft., 1023 Budapest, Lajos Utca 26.

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:

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:

Nettó ajánlati ár Ft: 132 872 300 Ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a 
nyilatkozatai, lekérdezések és igazolás alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és 
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti 
ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

14153833241ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő Utca 52

Ajánlatkérő HIS rendszerének fejlesztése; Ajánlatkérő jelenlegi műtéti leíró rendszerének fejlesztése

T-Systems Magyarország Zrt. 1096 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. Adószám 12928099-2-44; Neumann Medical Kft. 1082 
Budapest, Corvin sétány 3/b. 904. Adószám 12602128-2-42

2019.06.26
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.31 08:53:29 hszandi

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:
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