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II.1) Meghatározás
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

9417/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő országos szintű integrált transzfuziológiai rendszerének részét képező, a MAK-SYSTEM 
International Group (székhelye: 35 square de Meeus, 1000 Brüsszel, Belgium) által kifejlesztett egyedi eTrace Line alkalmazás (a 
továbbiakban: szoftver) és interfészeinek (a továbbiakban: interfészek) szoftvertámogatása tárgyában. A támogatási szolgáltatás 
keretében nyertes ajánlattevő köteles a szoftver és az interfészek használatával és működésével kapcsolatban felmerülő dokumentált 
hibák javítását elvégezni (hibajavítás), a felmerülő eseti igények (eseti megrendelés) alapján szoftverfejlesztést, valamint 
szoftverfrissítést végezni. Nyertes ajánlattevő az elvégzett tevékenység dokumentálására a dokumentációban meghatározottak szerint 
köteles.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Része szerint

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Bruttó ajánlati összár (a teljes szerződéses időtartamra fizetendő 48 havi bruttó átalánydíjak és a 160 embernapra fizetendő 
eseti megrendelések bruttó ellenértékének összege): 469.392.000,- Ft A felhívás III.1.3) M.2) . pontjában előírt alk. köv. 
igazolására bemutatott szakembernek a III.1.3 ) M.2). pontban meghatározott bármilyen informatikai alkalmazás és/vagy 
interfészei szoftvertámogatásában szerzett 1 év feletti többlettapasztalata hónapokban: 101 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott 
ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a 
hiánypótlást követően mindenben megfelelt és az alkalmazott bírálati szempont - mint legjobb ár-érték arány – szerint a nyertes 
ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények 
mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

BE 0540 7786 61MAK-SYSTEM, 1000 Brüsszel, 35 square de Meeus 35

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelés módszere: 1. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás, minőségi kritérium: egyenes arányosítás

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:

17609

Szöveges értékelés:

100MAK-SYSTEM

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bruttó ajánlati összár (a teljes szerződéses időtartamra fizetendő 48 havi bruttó átalánydíjak és a 160 embernapra fizetendő 
eseti megrendelések bruttó ellenértékének összege): 469.392.000,- Ft A felhívás III.1.3) M.2) . pontjában előírt alk. köv. 
igazolására bemutatott szakembernek a III.1.3 ) M.2). pontban meghatározott bármilyen informatikai alkalmazás és/vagy 
interfészei szoftvertámogatásában szerzett 1 év feletti többlettapasztalata hónapokban: 101 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott 
ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a 
hiánypótlást követően mindenben megfelelt. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és 
alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

BE 0540 7786 61MAK-SYSTEM, 1000 Brüsszel, 35 square de Meeus 35

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerint nincs.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2018.11.13

2018.11.13




