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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 - Oxigenátor beszerzése_1.Rész 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:

22A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 021-045293A 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

Adásvételi keretszerződés oxigenátor és csőkészlet beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti 
Klinika részére. Rész száma: 1 Adásvételi keretszerződés oxigenátor beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai 
és Szívsebészeti Klinika részére. A beszerzésre kerülő áru megnevezése és tervezett rendelési mennyiség: 1,7-2,0 m2 membránfelületű
gravitációs és vákuumos üzemmódban alkalmazható oxygenator, integrált artériásfilterrel, melynek oxymodulja és vénás-kardiotómiás 
tartálya (reservoire) biokompatibilis bevonattal rendelkezik -40 tskg-nál nagyobb gyermek vagy felnőtt beteg részére. Mennyiség 1. 
évre vonatkozóan: 900 db + max. 100 db opció Mennyiség 2. évre vonatkozóan: 900 db + max. 100 db opció Mennyiség összesen: 
1800 db + max. 200 db opció Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni. Ajánlatkérő az alapmennyiségként meghatározott 
900 db/év oxigenátor megrendelésére kötelezettséget vállal, ezen megrendelési kötelezettségen túl az opcionálisan meghatározott 
max. 100 db/év oxigenátor megrendelésére Ajánlatkérő egyéni döntése alapján kerülhet sor. Rész száma: 2 Adásvételi keretszerződés 
oxigenátor csőkészlet beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére. A beszerzésre 
kerülő áru megnevezése és tervezett rendelési mennyiség: 3/8-1/2 csőkészlet integrált artériás filterrel rendelkező oxygenátorhoz 
Mennyiség 1. évre vonatkozóan: 900 db + max. 100 db opció Mennyiség 2. évre vonatkozóan: 900 db + max. 100 db opció Mennyiség 
összesen: 1800 db + max. 200 db opció Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni. Ajánlatkérő az alapmennyiségként 
meghatározott 900 db/év oxigenátor csőkészlet megrendelésére kötelezettséget vállal, ezen megrendelési kötelezettségen túl az 
opcionálisan meghatározott max. 100 db/év oxigenátor csőkészlet megrendelésére Ajánlatkérő egyéni döntése alapján kerülhet sor.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész XV. fejezet

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:

NETTÓ összár 2 évre vonatkozóan (Ft): 82 620 000 Az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont - legalacsonyabb 
ár - alapján Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve 
szakmai szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35.

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:

Szöveges értékelés:

ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. NETTÓ összár 2 évre vonatkozóan (Ft): 82 620 000

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 
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

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

Szöveges értékelés:

ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. NETTÓ összár 2 évre vonatkozóan (Ft): 66 420 000

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 
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

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:

1A szerződés száma:

2 - Oxigenátor csőkészlet beszerzése_2.Rész 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:

Igen
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.27Lejárata:2019.05.18Kezdete:

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 összár 2 évre vonatkozóan (Ft): 66 420 000 Az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont - legalacsonyabb 
ár - alapján Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve 
szakmai szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35.

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:

2019.05.17

2019.05.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.30 10:31:14 balogh.gergely

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

El nem bírált ajánlatok: Rész neve: Oxigenátor beszerzése_1. (1): Ajánlattevő neve: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország 
Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1037 Budapest Szépvölgyi Út 35-37. NETTÓ összár 2 évre vonatkozóan (Ft): 
130 145 400 Rész neve: Oxigenátor csőkészlet beszerzése_2. (2) Ajánlattevő neve: Planmed Kereskedő Kft. Székhelye: 1223 Budapest 
Kistétény Utca 16. NETTÓ összár 2 évre vonatkozóan (Ft): 77 220 000 Indokolás: Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) alapján csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




