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

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:

1 - Altató munkaállomások Gyermekgyógy. KlinikaRész száma, elnevezése:

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:

11670/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 155-355809A 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

DEK-599 Altatógépek beszerzése Debreceni Egyetem részére 1. rész: Altató munkaállomások Gyermekgyógyászati Klinika részére: 2 
db 2. rész: Altatógépek DE Klinikai Központ egységei részére: összesen 18 db 3. rész: Altató munkaállomás Tüdőgyógyászati Klinika 
részére: 1 db 4. rész: Altató munkaállomások DE KEK KAITO részére: 6 db A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempontok: - Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. 
számú melléklet A pont szerinti az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Súlyszám: 85. Minőségi értékelési szempontok: 1. Fűthető párásodásgátolt légzőkör Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz 
rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5
2. Elektronikus meghajtás Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás 
módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor 
maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5 3. Beállítható légzési térfogat legkisebb 
értéke (min 10 ml – max. 20 ml) Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 10 ml – max. 20 ml Ajánlatkérő az értékarányosítás 
módszerén belül az arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P vizsgált=(A 
vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó 
határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (10 ml) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja. (20 ml) Jelen értékelési szempont esetében a 10 ml vagy annál kedvezőbb megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 20 
ml, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja. A 20 ml-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 5

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:

17732

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 19 800 000 HUF Értékelési pontszám :10 Súlyszám:85 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:850 - Fűthető párásodásgátolt légzőkör: Igen Értékelési pontszám:10 Súlyszám:
5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 - Elektronikus meghajtás: Igen Értékelési pontszám:10 
Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 - Beállítható légzési térfogat legkisebb értéke (min 
10 ml – max. 20 ml) 20 Értékelési pontszám:0 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:0

Szöveges értékelés:

950.00Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 19 800 000 HUF - Fűthető párásodásgátolt légzőkör :Igen - Elektronikus meghajtás: 
Igen - Beállítható légzési térfogat legkisebb értéke (min 10 ml – max. 20 ml) 20 Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták 
alkalmasságukat, és azt, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

2A 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:
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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:

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:

2A szerződés száma:

2 - Altatógépek DE Klinikai Központ egységeiRész száma, elnevezése:

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:

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:

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 19 800 000 HUF - Fűthető párásodásgátolt légzőkör :Igen - Elektronikus meghajtás: 
Igen - Beállítható légzési térfogat legkisebb értéke (min 10 ml – max. 20 ml) 20 Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. A rendelkezésre álló fedezet az 1. rész tekintetében elegendő 
fedezetet nyújt ajánlattevő ajánlati árára.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 175 380 000 HUF - Fűthető párásodásgátolt légzőkör a részen belül valamennyi tétel 
esetében Igen - Elektronikus meghajtás a részen belül valamennyi tétel esetében Igen Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. A rendelkezésre álló fedezet a 2. rész tekintetében 
elegendő fedezetet nyújt ajánlattevő ajánlati árára.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempontok: -Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. 
számú melléklet A pont szerinti az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Súlyszám: 90. Minőségi értékelési szempontok: 1. Fűthető párásodásgátolt légzőkör a részen belül valamennyi tétel esetében 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, 
amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül 
kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5 2. Elektronikus meghajtás a részen belül valamennyi tétel esetében
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, 
amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül 
kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5

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:

17734

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA: 175 380 000 HUF Értékelési pontszám :10 Súlyszám:90 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 900 - Fűthető párásodásgátolt légzőkör a részen belül valamennyi tétel 
esetében Igen Értékelési pontszám :10 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 - Elektronikus
meghajtás a részen belül valamennyi tétel esetében Igen Értékelési pontszám :10 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 50

Szöveges értékelés:

1000.00Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 175 380 000 HUF - Fűthető párásodásgátolt légzőkör a részen belül valamennyi tétel 
esetében Igen - Elektronikus meghajtás a részen belül valamennyi tétel esetében Igen Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták 
alkalmasságukat, és azt, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 6 990 000 HUF - Elektronikus meghajtás: Igen Indoklás: Ajánlattevő ajánlata 

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

2A 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:

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:

3A szerződés száma:

3 - Altató munkaállomás Tüdőgyógy. KlininikaRész száma, elnevezése:

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:

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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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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:

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:

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 6 990 000 HUF - Elektronikus meghajtás: Igen Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. A rendelkezésre álló fedezet a 3. rész tekintetében 
elegendő fedezetet nyújt ajánlattevő ajánlati árára.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempontok: - Ajánlati ár Nettó ajánlati ár (HUF) + ÁFA Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. 
számú melléklet A pont szerinti az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Súlyszám: 95. Minőségi értékelési szempontok: 1. Elektronikus meghajtás Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. 
számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz 
rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5

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:

17741

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 6 990 000 HUF Értékelési pontszám :10 Súlyszám:95 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:950 - Elektronikus meghajtás Igen Értékelési pontszám :10 Súlyszám:5 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:50

Szöveges értékelés:

1000.00Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 
igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

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

17746

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 59 400 000HUF Értékelési pontszám :10 Súlyszám:90 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 900 - Fűthető párásodásgátolt légzőkör Igen Értékelési pontszám :10 Súlyszám
:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 - Elektronikus meghajtás Igen Értékelési pontszám :10 
Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Szöveges értékelés:

1000.00Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 59 400 000 HUF - Fűthető párásodásgátolt légzőkör: Igen - Elektronikus meghajtás : 
Igen Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

2A 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:

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:

4A szerződés száma:

4 - Altató munkaállomások KEK KAITORész száma, elnevezése:

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

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.29Lejárata:2018.10.20Kezdete:

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:

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:

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 59 400 000 HUF - Fűthető párásodásgátolt légzőkör: Igen - Elektronikus meghajtás : 
Igen Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. A rendelkezésre 
álló fedezet a 4. rész tekintetében elegendő fedezetet nyújt ajánlattevő ajánlati árára.

12601134241Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 
Budapest, Szent László út 95.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési szempontok: - Ajánlati ár Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. 
számú melléklet A pont szerinti az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Súlyszám: 90. Minőségi értékelési szempontok: 1. Fűthető párásodásgátolt légzőkör Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz 
rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5
2. Elektronikus meghajtás Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. számú melléklet B pont szerinti pontkiosztás 
módszerét alkalmazza, amennyiben valamely tulajdonság megléte előny. Ha az eszköz rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor 
maximális 10 pont kerül kiosztásra, ha nem akkor a minimálisan adható 0 pont. Súlyszám: 5

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.09.14 10:43:32 juhasznetother

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége 
nem állapítható meg: 1-4. rész tekintetében: Aladdin Medical Kft. 9700 Szombathely, Paragvári utca 15. Adószám: 10252246-2-18 
Értékelési pontszámok: 1. rész: - Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 21 800 000 HUF Értékelési pontszám :9,08 Súlyszám:85 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 772,02 - Fűthető párásodásgátolt légzőkör Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0 - Elektronikus meghajtás Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 0 - Beállítható légzési térfogat legkisebb értéke (min 10 ml – max. 20 ml) 20 Értékelési pontszám:0 Súlyszám:5 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0 Összesen: 772,02 2. rész: - Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 196 200 000 HUF 
Értékelési pontszám :8,94 Súlyszám:85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 759,80 - Fűthető párásodásgátolt légzőkör a részen 
belül valamennyi tétel esetében Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0 - Elektronikus 
meghajtás a részen belül valamennyi tétel esetében Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
:0 Összesen: 759,80 3. rész: - Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 10 900 000 HUF Értékelési pontszám :6,41 Súlyszám:95 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 609,22 - Elektronikus meghajtás Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:0 Összesen: 609,22 4. rész: - Nettó ajánlati ár összesen (HUF) + ÁFA 65 400 000 HUF Értékelési 
pontszám :9,08 Súlyszám:85 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:772,02 - Fűthető párásodásgátolt légzőkör a részen belül 
valamennyi tétel esetében:Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:0 - Elektronikus 
meghajtás a részen belül valamennyi tétel esetében:Nem Értékelési pontszám :0 Súlyszám:5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
: 0 Összesen: 772,02

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: 2018.10.19

2018.10.19




