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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

EURPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

IgenKözzétehető?II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

33110000-4

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14086900Fax:+36 303217150Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok: Mészáros József Utca 4.

Pap László

pap.laszlo@ptsys.hu

www.vasuteu.hu

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egészségügy

(PTS-201) EBP - radiológiai eszközök beszerzése

EKR000610812018

Árubeszerzés

adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1. rész: ultrahang berendezés szállítása 2. rész: 
csontdenzitométer szállítása 3. rész: diagnosztikai monitorok szállítása 4. rész: röntgen 
berendezések szállítása

363 968



EKR000610812018

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db radiológiai vizsgálati célra alkalmas ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése 1 db konvex, 1 db lineáris (lágyrész- és 
érvizsgálathoz alkalmas) és 1 db lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra alkalmas) vizsgáló fejjel Ajánlattevő kizárólag új 
készüléket ajánlhat meg új vizsgálófejekkel. Az ajánlatkérőnek kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzendő 
készüléket a már meglévő (a műszaki leírásban felsorolt) ultrahang vizsgálófejekkel együtt tudja használni, ezért az ajánlatkérő 
előnyként értékeli, ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak azokkal való használatra. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 
készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező 
karbantartások elvégzése. A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi 
Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33112200-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. rész: ultrahang berendezés beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Igen

2. programozható nyomógombok száma a kezelőpulton (db, előny a több) 1

3. a minimálisan előírtnál nagyobb maximális vizsgálati mélység (monitoron 
kijelzett érték, rendszer adat, a minimum feletti többlet, cm, min. 30 cm, előny a 
több)

3

4. nyers adat (raw data) kezelése (igen / nem, előny a megléte) 1

5. a rendszerszoftver futtatása SSD-ről történik (igen / nem, előny a megléte) 2

6. a maximálisan előírtnál rövidebb bekapcsolási idő teljesen kikapcsolt állapotból
(a csökkentés mértéke a maximumhoz képest, mp, max. 120 mp, előny a nagyobb 
mértékű csökkentés)

1

7. a megajánlott készülékkel használhatók az ajánlatkérő tulajdonában lévő PVT-
375BT, PLT-1204BT és PLT-704SBT típusú transducerek (igen / nem, előny a 
megléte)

9

8. kiterjesztett sávszélességű THI (igen / nem, előny a megléte) 5

9. vezeték nélküli kapcsolat a PACS szerverrel (igen / nem, előny a megléte) 2

10. a készülék automatikusan kiválasztja a presethez tartozó transducert, attól 
függetlenül, hogy azt melyik csatlakozóhoz csatlakoztatták (igen / nem, előny a 
megléte)

2



EKR000610812018

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db teljes test csontdenzitométer (DEXA) Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 
készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező 
karbantartások elvégzése. A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi 
Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33111660-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész: csontdenzitométer beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

1.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli, amelyet az ajánlattevőnek EUR 
mértékegységben kell megadni. A vételár megfizetése HUF-ban történik a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamon. 2.) 
További információk a dokumentációban.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

64Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

11. konvex transducer: választható, képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia 
tartomány szélessége 2D üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének 
különbsége, MHz, előny a több)

2

12. lineáris transducer (1): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó 
frekvencia tartomány szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a felső 
és az alsó értékének különbsége, MHz, előny a töb

2

13. lineáris transducer (2): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó 
frekvencia tartomány szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a felső 
és az alsó értékének különbsége, MHz, előny a töb

2

14. a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke (
a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több)

4

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen
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a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

30231310-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 3. rész: diagnosztikai monitorok beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

1.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli, amelyet az ajánlattevőnek EUR 
mértékegységben kell megadni. A vételár megfizetése HUF-ban történik a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamon. 2.) 
További információk a dokumentációban.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

64Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

2. a készülék magyar nyelvű automatikus kezelői szoftverrel rendelkezik (igen / 
nem, előny a megléte)

5

3. a kettős röntgen energia létrehozásának módja (előny a pulzált) 1

4. a készülék a páciens testsúlya és magassága alapján automatikusan választ 
röntgencső áramot és feszültséget az optimális felvétel elkészítéséhez (igen / nem
, előny a megléte)

3

5. torzítás és nagyítás mentes leképezést lehetővé tevő technológia (igen / nem, 
előny a megléte)

2

6. rendelkezik a sugárszint és a vizsgálati idő csökkentésére alkalmas 
technológiával (igen / nem, előny a megléte)

2

7. a beállított vizsgálati területen automatikus centrálást hajt végre (igen / nem, 
előny a megléte)

3

8. a meglévő DEXA készülék (GE Lunar) adatainak migrálása az új készülékre, 
korábbi mérésekkel történő összehasonlítás, mind a ROI terület képe, mind a 
mért értékek tekintetében; az előző és aktuális

15

9. a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt jótállás mértéke (a többlet 
vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több)

5

Nem

Igen

Nem

Nem



EKR000610812018
Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db digitális röntgen felvételi berendezés (az értékelési szempontoknál: (A)) 1 db digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés (az 
értékelési szempontoknál: (B)) Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a készülék 
telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező karbantartások 
elvégzése. A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi 
Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33111400-5

33111000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 4. rész: digitális röntgen berendezések beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

1.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli, amelyet az ajánlattevőnek EUR 
mértékegységben kell megadni. A vételár megfizetése HUF-ban történik a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamon. 2.) 
További információk a dokumentációban.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db fekete-fehér diagnosztikai monitor Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 
készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező 
karbantartások elvégzése. A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

Igen

2. a minimálisan előírt (36 hónap) jótállás felett vállalt jótállás mértéke (a többlet 
vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több)

20

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

63Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

2. (A) a röntgencsőnél elhelyezett érintőképernyő a dokumentációban megadott 
minimum funkciókat tudja (igen / nem, előny a megléte)

2

3. (A) úszólap mozgások engedélyezése/tiltása vagy lábkapcsolóval vagy az 
asztalnál lévő kézi kapcsolóval (előny mindkettő megléte)

2

4. (A) motoros magasság állítás vezérlése vagy lábkapcsolóval vagy az asztalnál 
lévő kézi kapcsolóval (előny mindkettő megléte)

2

5. (A) ütközés védelem az asztallap süllyesztésnél (igen / nem, előny a megléte) 2

6. (A) a detektorok aktív képmező mérete (min. 34,9 cm x 42 cm, max. 42 cm x 42
cm, előny a nagyobb)

2

7. (A) a detektorok AED/Beam detect módban is működhetnek (beépített 
röntgensugár érzékelővel triggerelt képtárolás) (igen / nem, előny a megléte)

1

8. (A) detektorok IP védettségűek (igen / nem, előny a megléte) 2

9. (A) a detektorok vezetéken keresztül is tölthetők mindkét bucky-ban (igen / 
nem, előny a megléte)

2

10. (A) magyar nyelvű felhasználói felület (igen / nem, előny a megléte) 3

11. (A) a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt jótállás mértéke (a 
többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több)

5

12. (B) ütközésvédelem az asztallap bármely irányú mozgatásakor (igen / nem, 
előny a megléte)

2

13. (B) csőtartó állvány minimálisan előírt mértéket meghaladó, hosszirányú, 
motorikusan állítható többlet mozgás tartománya, a fókusz elmozdulásban mérve 
(a többlet mértéke, min. 150 cm, cm, előny a

2

14. (B) a döntésnél szükséges, asztal végére illeszthető paciens lábtartó 
maximálisan megengedettnél alacsonyabb súlya (a csökkentés mértéke, max. 15 
kg, kg, előny a nagyobb csökkentés)

2

15. (B) röntgen generátor minimálisan előírtnál nagyobb frekvenciája (a többlet 
mértéke, min. 300 kHz, kHz, előny a nagyobb)

2

16. (B) a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt jótállás mértéke (a 
többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több)

6

Nem

Igen

Nem

Nem
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - 1. rész: ultrahang berendezés beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2018/S 179-404911

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli, amelyet az ajánlattevőnek EUR 
mértékegységben kell megadni. A vételár megfizetése HUF-ban történik a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamon. 2.) 
További információk a dokumentációban.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:PTS-201 2. részA szerződés száma:

2 - 2. rész: csontdenzitométer beszerzéseRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2018-016509Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Igen
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Szerződés/rész odaítélésre került:PTS-201 3. részA szerződés száma:

3 - 3. rész: diagnosztikai monitorok beszerzéseRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

EURPénznem:

57 244A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13323387241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 17002360Fax:Internetcím:

+36 17881180Telefon:info@greensound.huE-mail:

Berend Utca 6.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU11NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1035Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
27381366

Nemzeti azonosítószámGREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2018.12.17V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

Igen
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

EURPénznem:

7 724A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12367494243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14370979Fax:Internetcím:

+36 14370970Telefon:laszlo.gemes@medimat.huE-mail:

XIV. UTCA 37Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BUDAPESTVáros:MagyarországOrszág:1224Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
79681090

Nemzeti azonosítószámMEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2018.12.17V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

EURPénznem:

299 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12367494243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14370979Fax:Internetcím:

+36 14370970Telefon:laszlo.gemes@medimat.huE-mail:

XIV. UTCA 37Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BUDAPESTVáros:MagyarországOrszág:1224Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
79681090

Nemzeti azonosítószámMEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2018.12.17V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:PTS-201 4. részA szerződés száma:

4 - 4. rész: digitális röntgen berendezések beszerzéseRész száma, elnevezése:

Igen
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 

(A rendszer automatikusan tölti)2018.12.19

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján: a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka 
1. rész: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont) b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (
adóazonosító jele) 1. rész: - 2. rész: 13323387-2-41 3. rész: 12367494-2-43 4. rész: 12367494-2-43 c) az ajánlattevők neve, címe és 
adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban 1. rész: MED-EN TRADE Orvosi Műszer 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63.), 24132880-2-07 Variotrade Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Dráva utca 11.), 10529539-2-41 2. rész: GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Berend utca 6.), 13323387-2-41 Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1142 Budapest, Szatmár utca 46/A), 11909879-2-42 3. rész: MEDIMAT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1224 Budapest, XIV. utca 37.), 12367494-2-43 Silver Wood - IT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest, Üllői út 114.), 23293827-2-42 4. rész: MEDIMAT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1224 Budapest, XIV. utca 37.), 12367494-2-43

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-a szerint.

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2018.09.13 2018.09.19 Pap László Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2018.10.03 2018.10.09 Pap László Feladott verzió

Közzétett verzió

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2018.12.19 Pap László Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 3 sor (1 / 1)

 

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.




