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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131647-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Edelény: Orvosi felszerelések
2015/S 075-131647

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
AK16339
Dankó Pista utca 80.
Címzett: Hegyi Henrik D.
3780 Edelény
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302291630
E-mail: hegyi.henrik@premiummegoldas.hu
Fax:  +36 48341632

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Kórház

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés – a „Hungary - Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013” HUSK
1101/1.4.1/0043 program keretében a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi
intézmények számára” tárgyú projekt megvalósulásához szükséges orvosi műszerek, berendezések
beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelye.
NUTS-kód HU311

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés – a „Hungary - Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013” HUSK
1101/1.4.1/0043 program keretében a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi
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intézmények számára” tárgyú projekt megvalósulásához szükséges orvosi műszerek, berendezések
beszerzése
A „Hungary - Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013” HUSK 1101/1.4.1/0043 program
keretében a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára” tárgyú projekt
megvalósulásához szükséges orvosi műszerek, berendezések beszerzése a közbeszerzési dokumentáció
mellékletét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint:
1. terméktétel – Multifunkcionális intenzív terápiás ágy – 6 db.
2. terméktétel – Antidecubitor matrac – 8 db.
3. terméktétel – Matracvédőhuzat – 80 db.
4. terméktétel – Matrac kórházi ágyhoz – 80 db.
5. terméktétel – Betegszállító kocsi (átröntgenezhető) – 1 db.
6. terméktétel – Univerzális mechanikus ágy – 80 db.
7. terméktétel – Infúziós pumpa – 5 db.
8. terméktétel – Ültethető légzésterápiás ágy – 1 db.
9. terméktétel – Lélegeztető ballon – 4 db.
10. terméktétel – Reanimációs kocsi – 1 db.
11. terméktétel – Onkológiai kezelőszék – 3 db.
12. terméktétel – Klinikai defibrillátor – 2 db.
13. terméktétel – Lélegeztetőgép – 3 db.
14. terméktétel – EKG – 2 db.
15. terméktétel – Polisomnograph – 1 db.

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000, 33192000, 33192100, 33157000, 33123200, 33182100

II.1.6) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 292 500 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 0. Valamennyi terméktétel vonatkozásában: Ajánlati ár (nettó EUR) (előny a kisebb). Súlyszám 700
2. 1.1. - 1. terméktétel 1. részszempont: Auto-contour funkció megléte (igen/nem). Súlyszám 15
3. 1.2. - 1. terméktétel 2. részszempont: Levehető lekerekített ágyvégek megléte (igen/nem). Súlyszám 10
4. 1.3. - 1. terméktétel 3. részszempont: „Egy mozdulattal lehajtható, beépített, osztott oldalrács mindkét
oldalon, mely lecsapódásmentesen süllyed le” megléte (igen/nem). Súlyszám 10
5. 1.4. - 1. terméktétel 4. részszempont: „3 állású központi fék, min.150 mm átmérőjű kerekek, iránytartó
kerékkel a fejvégnél” megléte (igen/nem). Súlyszám 5
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6. 1.5. - 1. terméktétel 5. részszempont: „Legalacsonyabb pozíció meghatározásához fényjelzés a vezérlőn”
funkció megléte (igen/nem). Súlyszám 5
7. 1.6. - 1. terméktétel 6. részszempont: „Mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, és
az ágy vázszerkezetébe középen mindkét oldalon található hátdőlés-szögjelző” funkció megléte (igen/nem).
Súlyszám 15
8. 1.7. - 1. terméktétel 7. részszempont: „Min. 2 állású matrachatároló beépítve az ágy fekvőfelületébe mindkét
oldalon a fej és lábrészeknél, mely igazítható szélesebb vagy keskenyebb matrachoz.” funkció megléte (igen/
nem). Súlyszám 15
9. 1.8. - 1. terméktétel 8. részszempont: „Matrachuzat: bőrbarát, átszivárgás mentes, a szélén hegesztett,
gomba- és baktériumölő hatású, polyurethan huzat” megléte (igen/nem). Súlyszám 5
10. 6.1. - 6. terméktétel 1. részszempont: „Hosszabbítható ágyhossz: + min. 100mm” megléte (igen/nem).
Súlyszám 10
11. 6.2. - 6. terméktétel 2. részszempont: „Háttámla állíthatósága > 70°” megléte (előny a nagyobb azzal, hogy
85° feletti érték a maximális pontot kapja). Súlyszám 10
12. 6.3. - 6. terméktétel 3. részszempont: „Combtámasz állíthatósága: > 40°” megléte (előny a nagyobb azzal,
hogy 65° feletti érték a maximális pontot kapja). Súlyszám 10
13. 8.1. - 8. terméktétel 1. részszempont: „Auto-contour” megléte (igen/nem). Súlyszám 10
14. 8.2. - 8. terméktétel 2. részszempont: „Levehető lekerekített ágyvégek” megléte (igen/nem). Súlyszám 10
15. 8.3. - 8. terméktétel 3. részszempont: „Két részre osztott oldalrácsok mindkét oldalon” megléte (igen/nem).
Súlyszám 10
16. 8.4. - 8. terméktétel 4. részszempont: „3 állású központi fék, min.150 mm átmérőjű kerekek, iránytartó
kerékkel a fejvégnél” megléte (igen/nem). Súlyszám 5
17. 8.5. - 8. terméktétel 5. részszempont: „Legalacsonyabb pozíció meghatározásához fényjelzés a vezérlőről”
megléte (igen/nem). Súlyszám 5
18. 8.6. - 8. terméktétel 6. részszempont: „Mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, és
az ágy vázszerkezetébe középen mindkét oldalon található hátdőlés-szögjelző” megléte (igen/nem). Súlyszám
15
19. 8.7. - 8. terméktétel 7. részszempont: „Min. kétállású matrachatároló beépítve az ágy fekvőfelületébe
mindkét oldalon a fej és lábrészeknél, mely igazítható szélesebb vagy keskenyebb matrachoz” megléte (igen/
nem). Súlyszám 15
20. 8.8. - 8. terméktétel 8. részszempont: „Dinamikus egy légkörös, folyamatos alacsony nyomást biztosító
rendszer” megléte (igen/nem). Súlyszám 5
21. 8.9. - 8. terméktétel 9. részszempont: „Beépített automata nyomásérzékelővel rendelkezik. A
nyomásérzékelő folyamatos légáramoltatással, automatikusan állítja be a matrac nyomását az érzékelő és a
matracpárnák közötti nyomás kiegyenlítésével, nincs szükség külön a súly beállításra” megléte (igen/nem).
Súlyszám 5
22. 8.10. - 8. terméktétel 10. részszempont: „A légmatrac kompresszorához kiültető párna rácsatlakoztatható,
mely a kompresszorról leválasztva megtartja az optimális nyomást” megléte (igen/nem). Súlyszám 5
23. 12.1. - 12. terméktétel 1. részszempont: „Magasabb energia szintek min. 300 J” megléte (előny a nagyobb
azzal, hogy 360 J feletti érték a maximális pontszámot kapja). Súlyszám 10
24. 12.2. - 12. terméktétel 2. részszempont: „Magasabb ingeráram min. 140 mA” megléte (előny a nagyobb
azzal, hogy 200 mA feletti érték a maximális pontszámot kapja). Súlyszám 10
25. 13.1. - 13. terméktétel 1. részszempont: „A készülék oximetriával rendelkezik” megléte (igen/nem).
Súlyszám 10
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26. 13.2. - 13. terméktétel 2. részszempont: „Alveoláris volumenre történő lélegeztetés” megléte (igen/nem).
Súlyszám 10
27. 14.1. - 14. terméktétel 1. részszempont: „Mintavétel impulzus pacemaker detekcióhoz: min. 10000” (előny a
nagyobb azzal, hogy 20000 feletti érték a maximális pontszámot kapja). Súlyszám 10
28. 14.2. - 14. terméktétel 2. részszempont: „Az analizáló algoritmus megkülönbözteti a V3 / V4R
elektródafelhelyezést” megléte (igen/nem). Súlyszám 10
29. 15.1. - 15. terméktétel 1. részszempont: „Opcionálisan On-line vezeték nélküli (wireless) móddal bővíthető,
vagy beépített vezeték nélküli (wireless) adatátviteli rendszer” megléte (igen/nem). Súlyszám 10
30. 15.2. - 15. terméktétel 2. részszempont: „Opcionálisan szinkron videometriával bővíthető” megléte (igen/
nem). Súlyszám 10
31. 15.3. - 15. terméktétel 3. részszempont: „Opcionálisan pH méréssel bővíthető” megléte (igen/nem).
Súlyszám 10
32. 15.4. - 15. terméktétel 4. részszempont: „Opcionálisan kapnometriával bővíthető” megléte (igen/nem).
Súlyszám 10
33. 15.5. - 15. terméktétel 5. részszempont: „Multi-night felvételre a recorder előre felprogramozható” megléte
(igen/nem). Súlyszám 10
34. 15.6. - 15. terméktétel 6. részszempont: „Intelligens akkumulátor mellyel a felvétel megkezdése előtt
ellenőrizhető hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e az adott hosszúságú felvétel elkészítéséhez (min.
órás nagyságrendben)” megléte (igen/nem). Súlyszám 10
35. 15.7. - 15. terméktétel 7. részszempont: „Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen” megléte
(igen/nem). Súlyszám 10
36. 15.8. - 15. terméktétel 8. részszempont: „BP mérés; systolés és diastolés értékek mindegyikének folyamatos
(beat to beat) monitorozása (igen/nem). Súlyszám 10
37. 15.9. - 15. terméktétel 9. részszempont: „Mintavételi frekvencia maximális értéke melyre a készülék
upgradelhető (EEG, EOG, EMG csatornák esetén)” (előny a nagyobb azzal, hogy 0 érték megajánlása esetén
az Ajánlattevő 1 pontot kap, és 2000 Hz feletti érték a maximális pontszámot kapja). Súlyszám 10
38. 15.10. - 15. terméktétel 10. részszempont: „Korszerű tápellátási rendszer a recorderben: Li-Ion” megléte
(igen/nem). Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
4.14.01.08.02.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 246-433716 20.12.2014
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 251-445814 31.12.2014
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 14-020564 21.1.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés – a „Hungary - Slovakia Cross-border Co-operation Programme
2007-2013” HUSK 1101/1.4.1/0043 program keretében a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi
intézmények számára” tárgyú projekt megvalósulásához szükséges orvosi műszerek, berendezések beszerzése

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433716-2014:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445814-2014:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20564-2015:TEXT:HU:HTML
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V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
27.3.2015

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
VMD Zrt. és ELEKTRO-OXIGÉN Kft.
Petőfi Sándor utca 63.
2400 Dunaújváros
MAGYARORSZÁG
E-mail: vmd@vmd.hu
Telefon:  +36 12250313
Fax:  +36 12250314

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke: 
Érték: 90 203 678 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 292 500 EUR
Áfa nélkül

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi
intézmények számára” tárgyú HUSK 1101/1.4.1/0043 azonosító számú projekt.

VI.2) További információk:
1.) A nyertes ajánlattevők kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése:
— VMD Zrt.: kisvállalkozás
— ELEKTRO-OXIGÉN Kft.: kisvállalkozás
2.) Az ajánlattevők neve és címe:
VMD Zrt. (2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63.) közös ajánlattevő – vezető tag és ELEKTRO-OXIGÉN Kft.
(1116 Budapest, Temesvár u. 20.) közös ajánlattevő tag
3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben.
— Ajánlati felhívás KÉ száma: 25225/2014 (közzététel napja: 22.12.2014.)
— További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum KÉ száma:
— 26999/2014 (közzététel napja: 5.1.2015.)
— 853/2015 (közzététel napja: 21.1.2015.).

VI.3) Jogorvoslati eljárás

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság – Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest

mailto:vmd@vmd.hu
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MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdés
szerint.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:
14.4.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

