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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-604 Betegbiztonság növelését célzó eszközök

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52512730Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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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:

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:

A szerződés száma:

1 - Zárófertőtlenítő automata beszerzéseRész 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:

12630/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 158-362012A 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

6 db eszköz beszerzése a betegbiztonság növelése érdekében

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében (Fénycsövek élettartama min 5000 óra max 10000 óra előny a több) min. 5000 
órát írt elő. Az Ajánlattevő által megajánlott 4000 óra a megadott tartományon kívül esik, az előírt küszöbértéknél 
kedvezőtlenebb megajánlás ezért az ajánlat nem felel meg az Ajánlatkérő által kiadott értékelési szempontban foglaltaknak. 
Fentiekre tekintettel ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon érvénytelen.

14036862213Medis Hungary Kft., 2045 Törökbálint, Hosszúrét Utca 1.

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 41.700.000,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlat.

10943704242Dispomedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1105 Budapest, Gitár utca 15. 15.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

Dispomedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Fénycsövek élettartama min .5.000 óra -max 10.000 óra előny a több: 10.000 Nettó ajánlati ár: 41.700.000,- Ft

10943704242Dispomedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1105 Budapest, Gitár utca 15. 15.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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14971921243Steelco Hungary Kft., 1116 Budapest, Temesvár Utca 19-21.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

MedNetwork Orvostechnikai Kft.

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

Steelco Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Motorikus működtetésű, lábpedállal nyitható kamraajtó (Igen/Nem): igen Nettó ajánlati ár: 25.160.000,- Ft Ajánlatkérő ajánlatát 
érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

23965955243MedNetwork Orvostechnikai Kft., 1125 Budapest, Kútvölgyi Út 65/C

Motorikus működtetésű, lábpedállal nyitható kamraajtó (Igen/Nem): nem Nettó ajánlati ár: 19 800 000,- Ft Ajánlatkérő ajánlatát 
érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

14971921243Steelco Hungary Kft., 1116 Budapest, Temesvár Utca 19-21.

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

3A 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:

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:

A szerződés száma:

2 - Flexibilis endoszkóp mosó-fertőtlenítő beszerzéseRész száma, elnevezése:

Igen
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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:

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:

Ajánlatkérő felszólította Ajánlattevőt kirívóan alacsony ár indoklására. Ajánlattevő az ár indoklásban nyilatkozza, hogy egy db 
eszköz ajánlati árát tüntette fel a felolvasólap „ajánlati ár nettó Ft” rovatba és nem a három eszköz együttes ellenértékét. 
Álláspontja szerint Ajánlatkérő nem az összárat kérte feltüntetni csupán nettó ajánlati árat. Ajánlatkérő az alábbiakról 
tájékoztatta Ajánlattevőket a „Tájékoztató Ajánlattevőknek” c dokumentumban: „Amennyiben Ajánlattevő olyan részre pályázik, 
ahol több eszköz szerepel egy részben, vagy egy eszközből több darab kerül beszerzésre, ártáblázat benyújtása szükséges, 
amelyből kiderül a termékek egységára is.” Ajánlatkérő egyértelműen az adott részre vonatkozóan kérte a nettó ajánlati árat, 
mivel az egységár az ártáblázatból kiderül. Ha egy db eszköz árát kérte volna feltüntetni, akkor ajánlati ár nettó Ft/db kifejezés 
került volna feltüntetésre. Nyilatkozatával Ajánlattevő változtatni kíván az ajánlati árán, amivel megsérti az ajánlati kötöttségét. 
Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon érvénytelen.

12128251243Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Karolina 
Út 34. B. lház. 1/5 7.

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 19 800 000,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlat.

2018.09.18

2018.09.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.09.12 10:17:18 nyerges

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




