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II.szakasz: Tárgy

"CT berendezés beszerzése"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12998155Fax: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

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris IntézetAjánlatkérő 
neve:

"CT berendezés beszerzése"Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000156332021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris 
Intézet

15315386243

Haller Utca 29. 38288

Budapest HU110 1096

Tóth Tiborné

tothne.ildiko@kardio.hu +36 12998155

www.kardio.hu



EKR000156332021

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

60A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 060-149321A 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

Adásvételi szerződés keretében CT berendezés beszerzése. A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai 
részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Értékelési szempontok        Előírás/Pontozás        súlyszám 
Nettó ajánlati ár        Előny a kisebb fordított arányosság         70 
1. Kiterjesztett FOV megléte          Előny a nagyobb minimum 50, maximum 65  
arányosítás 
Ajánlatkérő a maximálisan meghatározott érték feletti megajánlásokat  a maximum pontszámmal értékeli 
        3 
2. Maximális horizontális asztallap sebesség helikális adatgyűjtés közben  

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:

774.65GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1072.85Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 
Nettó ajánlati ár:         600000000 
Kiterjesztett FOV megléte minimum 50 maximum 65:         80 
Maximális horizontális asztallap sebesség helikális adatgyűjtés közben min 400 mm/s max. 700 mm/s :         437,5 
1 teljes körülfordulás alatt mérhető projekciók maximális száma min. 2400 max. 4500 :         4992 
A dinamikus rtg. cső áram moduláció a duál energiás vizsgálatokhoz is elérhető Előny a megléte igen/nem:        nem 
Speciális Ón alapú sugár szűrő a képalkotásban részt nem vevő lágysugárzás kiszűrésére, ezáltal a páciens dózis jelentős 
csökkentése, ultra low dose vizsgálatok Előny a megléte igen/nem :         nem 
A helikális vizsgálatok a rendszer detektor összes detektor sorát használva történnek (teljes z irányú méret) Előny a megléte 
Igen/nem :         nem 
Dinamikus vizsgálati tartomány (4D angio), min. 15 cm max. 60 cm:         60 
A két energia szint egyidejű kibocsátása (folyamatos kibocsátással időbeli átkapcsolás nélkül) és detektálása Előny a megléte 
Igen/nem :         nem 
Kettős energia szintű vizsgálatok gyors fordulaton max 0,3 sec/fordulat Előny a megléte Igen/nem :         nem 

26575113244GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138 Budapest, 
Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.

Ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettségének 
hiánytalanul eleget tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn. 
Nettó ajánlati ár:         547.000.000,- Ft 
Kiterjesztett FOV megléte minimum 50 maximum 65:         78 
Maximális horizontális asztallap sebesség helikális adatgyűjtés közben min 400 mm/s max. 700 mm/s :         737 mm/s 
1 teljes körülfordulás alatt mérhető projekciók maximális száma min. 2400 max. 4500 :         4200 
A dinamikus rtg. cső áram moduláció a duál energiás vizsgálatokhoz is elérhető Előny a megléte igen/nem :         igen 
Speciális Ón alapú sugár szűrő a képalkotásban részt nem vevő lágysugárzás kiszűrésére, ezáltal a páciens dózis jelentős 
csökkentése, ultra low dose vizsgálatok Előny a megléte igen/nem :         igen 
A helikális vizsgálatok a rendszer detektor összes detektor sorát használva történnek (teljes z irányú méret) Előny a megléte 
Igen/nem :         igen 
Dinamikus vizsgálati tartomány (4D angio), min. 15 cm max. 60 cm:         80 cm 
A két energia szint egyidejű kibocsátása (folyamatos kibocsátással időbeli átkapcsolás nélkül) és detektálása Előny a megléte 
Igen/nem :         igen 
Kettős energia szintű vizsgálatok gyors fordulaton max 0,3 sec/fordulat Előny a megléte Igen/nem :         igen 

25296826242Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-
57

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legjobb ár-érték aránnyal rendelkező érvényes ajánlatot.Nettó ajánlati ár:         
547.000.000,- Ft

25296826242Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

        Előny a nagyobb  
min 400 mm/s    maximum700 mm/s arányosítás  
Ajánlatkérő a maximálisan meghatározott érték feletti megajánlásokat  a maximum pontszámmal értékeli        5 
3. 1 teljes körülfordulás alatt mérhető projekciók maximális száma         Előny a nagyobb  
min. 2400   maximum 4500 
arányosítás 
Ajánlatkérő a maximálisan meghatározott érték feletti megajánlásokat  a maximum pontszámmal értékeli        5 
4. A dinamikus rtg. cső áram moduláció a duál energiás vizsgálatokhoz is elérhető         Előny a megléte igen/nem         2 
5. Speciális Ón alapú sugár szűrő a képalkotásban részt nem vevő lágysugárzás kiszűrésére, ezáltal a páciens dózis jelentős 
csökkentése, ultra low dose vizsgálatok         Előny a megléte igen/nem          2 
6. A helikális vizsgálatok a rendszer detektor összes detektor sorát használva történnek (teljes z irányú méret)          Előny a megléte 
Igen/nem          5 
7. Dinamikus vizsgálati tartomány (4D angio), min. 15 cm    
        Előny a nagyobb  
min. 15 cm   maximum 60 cm 
arányosítás    
Ajánlatkérő a maximálisan meghatározott érték feletti megajánlásokat  a maximum pontszámmal értékeli        5 
8. A két energia szint egyidejű kibocsátása (folyamatos kibocsátással időbeli átkapcsolás nélkül) és detektálása           Előny a megléte 
Igen/nem          5 
9. Kettős energia szintű vizsgálatok gyors fordulaton max 0,3 sec/fordulat   Előny a megléte Igen/nem          Előny a megléte Igen
/nem          6 

hibabejelentéshez szükséges 0-24h Call Center biztosítása; hűtés, klimatizálás, elektromos hálózat kiépítése amennyiben 
szükséges; anyagmozgatás, rakodás amennyiben szükséges

Sykes Közép-Európa Kft. (1134 Bp., Váci út 43. V. em, adószám 12537886-2-41) Haus-Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Barackos u. 9, 
5894 hrsz, adószám: 12744257-2-13)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2021.07.13Lejárata:2021.07.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2021.07.02

2021.07.03
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