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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-684 ESWL vesekőzúzási szolgáltatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-684 ESWL vesekőzúzási szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000957692018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Juhászné Tóth Erzsébet

juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu +36 52512700/73068

www.unideb.hu
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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:

A 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:

KÉ 24090/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 001-001250A 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-684 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére testen kívüli elektromágneses úton előállított lökéshullámokkal (
ESWL) végzett vese- és epekőzúzásra vonatkozó szolgáltatás nyújtása ESWL módszerrel történő vese- és epekő zúzó szolgáltatás 
végzése, a szükséges technikai-és orvos szakmai kezelő és kiszolgáló személyzet, berendezés és anyagok biztosításával, a vese- és 
epekőzúzó berendezés DE KEK telephelyére hetente legalább 3 alkalommal történő leszállításával, tartalék készülék biztosításával 
közreműködői szerződés keretében. Várható menny.: évi 500 kezelés. A tényleges mennyiség ettől +15%-kal eltérhet. Részleteket a 
műszaki leírás tartalmazza. Alkalmazott eljárási rend: Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) b) szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást folytat le, figyelemmel a 113. § (5) bekezdés b) pontjára. Indoklás II.1.6.-hoz: A közbesz. tárgya szerinti szolg.-t 1 készülékkel 
egy adott helyen szükséges elvégezni, minden feladatot egy váll-nak kell elvégezni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész 112. § (1) b) szerinti nyílt eljárás, figyelemmel a 113. § (5) bekezdés b) pontjára.

Uniós Nyílt eljárás

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

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:

Ajánlati ár (%) (A NEAK finanszírozás (HBCS forint érték, súlyszám és egynapos ellátás korrekciós értékének szorzata) %-ában. 
Max. 64%): 50 Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb 
árat tartalmazó ajánlat, és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

25406269143Ultrahangvezérelt Vese - és Epekőzúzás Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári Út 88/A I.em. 3.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

Ajánlati ár (%) (A NEAK finanszírozás (HBCS forint érték, súlyszám és egynapos ellátás korrekciós értékének 
szorzata) %-ában. Max. 64%): 50

Szöveges értékelés:

Ultrahangvezérelt Vese - és Epekőzúzás Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: - Ajánlati ár (%) (A NEAK finanszírozás (HBCS forint érték, súlyszám és 
egynapos ellátás korrekciós értékének szorzata) %-ában. Max. 64%): 50 Fenti Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá az alábbi ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, 
valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat, ezért az ajánlata érvényes volt.

25406269143Ultrahangvezérelt Vese - és Epekőzúzás Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári Út 88/A I.em. 3.

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:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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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:

Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium nem alkalmazandó.

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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

2019.03.08

2019.03.08




