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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-772 Fogorvostudományi eszközök beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-772 Fogorvostudományi eszközök beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 209.961.000 Ft Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12875829208Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9400 Sopron, Faller Jenő Utca 5

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Fantom munkához asztal (40db),előadói asztal (1db)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:

206A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 205-498934A 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

A Debreceni Egyetem az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámú, „A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a 
gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” című pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében beszerzendő eszközök 
között az alábbi eszközök beszerzésére vállalkoztunk. - Fantom munkához asztal (40 db) és előadói asztal (1 db) - Fogtechnikai 
munkaasztal (33 db) és előadói fogtechnikai asztal (1 db) - Digitális fogászati oktató rendszer (2 db)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Fogtech.munkaasztal(33db),előadói fogtech.aszt.(1)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 209.961.000 Ft Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat.

12875829208Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9400 Sopron, Faller Jenő Utca 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Igen
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V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 69.000.000 Ft Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat.

12875829208Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9400 Sopron, Faller Jenő Utca 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 69.000.000 Ft Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12875829208Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9400 Sopron, Faller Jenő Utca 5

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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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 24.000.000 Ft Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12875829208Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9400 Sopron, Faller Jenő Utca 5

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Digitális fogászati oktató rendszer (2 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatát a 2. rész vonatkozásában, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek 
nyilvánította, mivel az ajánlat egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a „Nyilatkozat az áru 
típusáról és gyártójáról” című dokumentumát. A nyilatkozatban 2 darab termék került bemutatásra: Fogtechnikai térdvezérlésű 
mikromotor és Porszívó rendszer – Mono Labor. A 2. rész tekintetében a felhívás II.2.1) és II.2.4) pontjaiban Ajánlatkérő 
meghatározta a beszerezni kívánt termékeket: Fogtechnikai munkaasztal és előadói fogtechnikai munkaasztal. Ajánlattevő 
ajánlatában nem nyilatkozott a beszerezni kívánt termékek - fogtechnikai munkaasztal és előadói fogtechnikai munkaasztal - 
tekintetében a termék típusa, gyártója és származási helye vonatkozásában. Erre tekintettel Ajánlatkérő felvilágosítás kérést 
küldött ki 2020. január 29. napján, melyet Ajánlattevő határidőben nem teljesített. Ajánlattevő a felvilágosítás kérést határidőig 
nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás 
során. Ajánlatkérő által a 2. részben beszerezni kívánt termékek - fogtechnikai munkaasztal és előadói fogtechnikai munkaasztal 
- tekintetében Ajánlattevő szakmai ajánlata nem tartalmaz információt a termék típusa, gyártója és származási helyére 
vonatkozóan. Ajánlattevő szakmai ajánlatának érvényessége nem megállapítható.

10255328243Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1112 BUDAPEST, Rétkerülő Út 51

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.23Lejárata:2020.03.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 24.000.000 Ft Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat.

12875829208Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9400 Sopron, Faller Jenő Utca 5

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

2020.03.13

2020.03.13
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