Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérı neve és címe:
Balatonboglár Város Önkormányzata, Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Orvosi eszköz és berendezési tárgyak szállítása, beüzemelése, és garanciális javításának
biztosítása
1. rész: orvosi eszközök
Kombi kád (emelt mőszaki tartalmú) 1 db
Hılégsterilizátor 4 db
Mőszerasztal 2 db
Íróasztal 9 db
Támlás szék általános 31 db
Forgószék 9 db
Vizsgálóasztal 5 db
2 ajtós üvegszekrény 8 db
Automata pipetta 2 db
12 lyukú centrifuga 1 db
Körkörös munkaasztal 1 db (9 fm)
Elektroterápiás készülék 2 db
Vákuumterápiás készülék 2 db
Kombinált elektro/ultrahangterápiás készülék 2 db
Rekeszes galván 1 db
Magnetoterápiás készülék 1 db
Skót zuhany 1 db
Pamlag 8 db
Támlás szék fizikoterápiára 5 db

2
Periméter 1 db
Szemészeti vizsgáló tábla 1 db
Gördíthetı kórházi ágy 4 db
Kórtermi éjjeliszekrény 4 db
Támlás szék kórterembe 4 db
1 ajtós zárható szekrény 2 db
Arteriográf 1 db
EKG Holter 1 db
1 ajtós üvegszekrény 4 db
Ultrahangdiagnosztikai készülék 1 db
Digitális röntgenberendezés 1 db
kolposzkóp 1 db
Fetalmonitor 1 db
Nıgyógyászati vizsgálóasztal 1 db
Orrendoszkóp 1 db
Frenzel szemüveg 1 db Zárható szekrény 6 db
Étkezı asztal 1 db
Dohányzóasztal 1 db
Hőtıszekrény 3 db 210 literes
Várótermi pad, 4 részes10 db
Várótermi pad, 3 részes 10 db
Várótermi pad, 2 részes 1 db
Bordásfal 4 db
Labda 4 db
Gumikötél 4 db
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Tornaszınyeg 4 db
Spirométer pulzoximéterrel 1 db

2. rész: Informatikai eszközök
1. Központi szerverterem
# 1 db. 48 portos 10/100/1000 Switch
# központi KVM switch monitorral
2. Hardveres router és tőzfal
3. Medikai és PACS szerver
4. Vírusvédelmi és SPAM-szőrı megoldás a teljes rendszerre (2 szervert és 15
munkaállomást kell védeni)
5. Microsoft Small Busine
s Server Premium Edition 2008 15 device CAL
6. Adatmentésre alkalmas mentési rendszer (rack-be építhetı egység, 4 TB RAID5, a
megfelelı archiváló szoftverekkel)
7. Munkaállomás számítógép
8. Multifunkciós hálózati nyomtató
9. Orvosi nyomtató
10. MS Office 2007
asic Edition irodai szoftvercsomag
11. Radiológiai leletezı munkaállomás
12. Medikai rendszer és a meglévı betegirányítási rendszer integrációja
13. Medikai rendszerrel integrált vállalatirányítási rendszer, 5 user
14. Medikai rendszerrel integrált vezetıi inform
ciós rendszer, 5 user
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15. 50 felhasználó kiszolgálására képes, a pályázat keretében 15 mellékállomással
rendelkezı IP telefonközpont
16. IP telefonkészülék
A meglévı FİNIX-Pro szerver áttelepítése:
A szállító feladata az integrált medikai rendszer (a Béker-Soft International Kft. Fınix-Pro
rendszere) áttelepítése a jelenlegi szerverrıl az új Medikai és PACS szerverre.Ennek során
át kell telepíteni az új szerverre a MS SQL adatbázist, az SQL szintő felhasználókat, a
medikai rendszer szoftverfrissítéseihez szükséges házirendeket, scripteket.
A meglévı FİNIX-Pro kliensek áttelepítése: A szállító feladata a munkaállomások üzembe
állítása, az operációs rendszer szoftver telepítése, a kliens hálózatba integrálása, biztonsági
beállítások elvégzése, az integrált medikai rendszer kliensek telepítése és regisztrálása a
rendszerben. Ugyancsak a szállító feladata a nyomtatók beüzemelése, nyomtató driverek
telepítése és a nyomtatási paraméterek beállítása.
3. A választott eljárás fajtája:
Közösségi nyílt eljárás
4.

a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése
szerinti indokolás:
c)* Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 2 (részenként
1-1)
6.

a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén
részenként):I. rész. orvosi eszközök
Ajánlattevı neve: ARTMED KFT
Ajánlattevı székhelye: 1138 Budapest, Viza u. 7/c.

nettó 65.834.200.- Ft
II. rész informatikai eszközök
Ajánlattevı neve: Getronics Magyarország Kft.
Ajánlattevı székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 15-17.

nettó 26.365.811.- Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként):
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c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár
megadása: -

d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot: 7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
I. rész. orvosi eszközök
Ajánlattevı neve: ARTMED KFT
Ajánlattevı székhelye: 1138 Budapest, Viza u. 7/c.

nettó 65.834.200.- Ft
II. rész informatikai eszközök
Ajánlattevı neve: Getronics Magyarország Kft.
Ajánlattevı székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 15-17.

nettó 26.365.811.- Ft
İk tették a legalacsonyabb összegő érvényes ajánlatot.

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9.
a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? igen
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen

10.*

A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a
közbeszerzésnek
az
a
része,
amelyben
az
alvállalkozó/k
közremőködik/közremőködnek:
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: I. rész. orvosi eszközök II. rész informatikai eszközök
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A Getronics Magyarország Kft. ajánlattevı (székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út
15-17.) ajánlatában a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe:
Béker-Soft Informatika Kft.

címe: 1184 Budapest, Hengersor utca 73.

a közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog
mőködni:
A meglévı Fınix- Pro szerver áttelepítése, Fınix- Pro kiegészítı szoftver elemek
szállítása és üzembe helyezése
A részvétel %-os aránya:

15 %

b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: -

11.*

A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet:
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: -

a) b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: -

12.*

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: -

13.

a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2012. 01.
12.
b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:
2012.01.21.

14.*

Egyéb információk: -

15.*

Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:

16.

Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre: a TED 2011/S
193-314578 ajánlati felhívás közzétételének/megküldésének napja:
2011.10.07,
illetve a közbeszerzési értesítıben: KÉ-25057/2011.
(megjelent: 2011.10.10-én)

17.
18.

Az eredményhirdetés idıpontja: 2012. 01. 12.
Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2012. 01. 10.

19.*

Az összegezés javításának indoka:-

