
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

Hivatalos név: Óbudai Egyetem

Postai cím: Bécsi  út 96/b.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1034

I.1) Név és címek

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

2D és 3D képalkotásra alkalmas mikrofókuszú röntgen és képalkotó szoftverének beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 2D és 3D képalkotásra alkalmas mikrofókuszú röntgen és annak képalkotó szoftverének

leszállítása és beüzemelése, valamint 3 nap ismertetés megtartása a dokumentációban

meghatározottak szerint.



IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 177-361939

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13093/2017

Nyílt

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:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV. szakasz: Eljárás

-



V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész

száma:

1 Elnevezés: Adásvételi szerződés 2D és 3D képalkotásra

alkalmas mikrofókuszú röntgen és képalkotó

szoftverének beszerzésére

Az eljárás eredményes volt [X] igen [ ] nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

[ ] A szerződés megkötését megtagadták.

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás:

[ ] igen [ ] nem.

V.2 Az eljárás eredménye:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk:

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:

Név: GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft

Cím: 1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó valamint nyilvántartásban való szereplésre

vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó

alkalmassági követelmény vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségének

eleget tett.

10860764-2-43Adószám:

Az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülő adatok:

Detektor elmozdulási képességének mértéke a tárgyhoz: 300 mm

Geometriai nagyítás mértéke: 2000 X

A megajánlott 1 darab, a szakmai ajánlatban szereplő 2D és 3D képalkotásra alkalmas mikrofókuszú

röntgen és képalkotó szoftveréért (az előírt tartozékokkal) kért ellenszolgáltatás: nettó

74.400.000.- HUF

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Az eredménytelenség indoka:

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal

kialakított szorzatát kell beírni.)



Az értékelés

részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)

A

részszemponto

k

súlyszámai

(adott esetben

az

GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és

Detektor elmozdulási képességének mértéke a

tárgyhoz
15,00 0,000,00

Geometriai nagyítás mértéke
15,00 0,000,00

Ár
70,00 700,0010,00

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei

ajánlattevőnként: 700,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

A szempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden szempont esetén: 0-10.

Ellenszolgáltatás összege:

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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

[X] igen [ ] nem.

Cím:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

Ellenszolgáltatás összege:

Név:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata

kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:

Kiválasztás indoka a nyertes ajánlat esetén:

Cím:

-

Név:

Kiválasztás indoka a második legkedvezőbb ajánlat esetén:

Értékelés: Az értékelés az ár esetén fordított arányosítással, a detektor elmozdulási képességének mértéke a tárgyhoz és a geometriai

nagyítás mértéke minőségi kritériumok esetén arányosítással történt a dokumentációban meghatározott szélső értékek

figyelembevételével.

74400000,00

GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft

1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

Forint

Az ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb,

egyetlen érvényes ajánlatot, az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, az

ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását, az

ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek.

Adószám: 10860764-2-43

Adószám:

YXLON International GmbH, Adószáma: DE121641491Név:

00000000-0-00Adószám:

berendezés installálása és használatának oktatása

-Adott esetben a részszempontokra

adott pontszám szöveges értékelése:



YXLON International GmbH, Adószáma: DE121641491Név:

00000000-0-00Adószám:

műszaki szakmai alkalmasság (korábbi szállítások)Alkalmassági

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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:



VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.01.17

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2018.01.17

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.01.17Kezdete:

2018.01.17

Lejárata:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.10) További információk:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI. szakasz: Kiegészítő információk


