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Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a minimum előírt 800 mm felett 

11885739206Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt., Magyarország 6726 Szeged, Fő Fasor 121.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 1. LaboreszközökRész 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:

9A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 008-013287A 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 „A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása 
érdekében” megnevezésű EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámú projektjének keretein belül az alábbiak beszerzésére 
vállalkoztunk, hogy az oktatásban széleskörű ismereteket adhassunk át a hallgatóinknak: 1. rész: Laboreszközök 2. rész: 
Újraélesztéshez szükséges eszközök 3. rész: Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő eszközök 4. rész: Sürgősségi eszközök 5. 
rész: Szimulációs és demonstrációs eszközök 6. rész: Laboreszközök II. – Lamináris fülke 7. rész: Szimulációs eszközök

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár (HUF): 2 670 237.

11885739206Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt., Magyarország 6726 Szeged, Fő Fasor 121.

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)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. A Laboratóriumi vegyi fülkében a munka magasság a 
minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 700 mm) Ajánlatkérő számára a magasabb
érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 mm megajánlás, 
azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 700 mm vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott 
értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának 
nyitási magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 700 mm) Ajánlatkérő 
számára a magasabb érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 
0 mm megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 700 mm vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó 
megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként 
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A módszer meghatározása, 
amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megadásra kerülnek Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az 1-2. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=( 
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban ( 
HUF) kell megadni. Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára az alacsonyabb 
érték a kedvezőbb (fordított arányosítás). 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. Az értékelés során adott pontszámot a fenti képlet alapján meghatározott pontszám 
és az adott értékelési szempontra megadott súlyszám szorzata határozza meg. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok 
alapján kerül meghatározásra egy-egy AT összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti AK a 
legelőnyösebbnek. ATnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja. Mindenféle, a közbeszerzési dokban foglaltakkal ellentétes, v azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a 
szerződés telj-jel kapcsolatos AT i kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

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:

Szöveges értékelés:

828.57Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 700 mm): 100 2. A Laboratóriumi vegyi fülke ablakának nyitási 
magassága a minimum előírt 800 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 700 mm): 100 3. Nettó 
ajánlati ár (HUF): 2 670 237.
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1. Defibrillátor feltöltődési ideje a maximális energiaszintre bifázisban az előírt 12 s-hez képest mennyivel kedvezőbb s-ben fejezve ( 

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:

Szöveges értékelés:

920.00H.S.-medplan Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1. Defibrillátor feltöltődési ideje a maximális energiaszintre bifázisban az előírt 12 s-hez 
képest mennyivel kedvezőbb s-ben fejezve (legkedvezőtlenebb: 0 s – legkedvezőbb: 5 s) : 2 2. Defibrillátor-monitor egységének 
tömege az előírt 10 kg-hoz képest mennyivel kedvezőbb kg-ban fejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg – legkedvezőbb: 2 kg): 2 3. 
Nettó ajánlati ár (HUF): 9 785 700

10834015243H.S.-medplan Kft., Magyarország 1222 Budapest, Nagytétényi Út 30

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:

2 - 2. Újraélesztéshez szükséges eszközökRész 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:

Igen
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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:

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár (HUF): 9 785 700

10834015243H.S.-medplan Kft., Magyarország 1222 Budapest, Nagytétényi Út 30

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)

legkedvezőtlenebb: 0 s – legkedvezőbb: 5 s) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke 
egész számban értendő. 2. Defibrillátor-monitor egységének tömege az előírt 10 kg-hoz képest mennyivel kedvezőbb kg-ban fejezve ( 
legkedvezőtlenebb: 0 kg – legkedvezőbb: 2 kg) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke 
egész számban értendő. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok 
megadásra kerülnek Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki 
ajánlattevő pontszámát az 1-2. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/( 
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, 
amire a minimális pontszámot adja 3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. 
Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb ( 
fordított arányosítás). 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. Az értékelés során adott pontszámot a fenti képlet alapján meghatározott pontszám és az adott 
értékelési szempontra megadott súlyszám szorzata határozza meg. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül 
meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a 
legelőnyösebbnek. Ajánlattevőnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Mindenféle, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, 
értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga 
után.



EKR001459432019

1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest 
Ugocsa Utca 5., fsz. 8.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Indokolás: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3)12. pontjában rögzítettek szerint AT-nek szakmai ajánlatként 
csatolnia kell az AK által kiadott részletes ártáblázatot beárazva, konkrét típusmegjelöléssel, valamint a származási hely 
feltüntetésével, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlotta meg (A DEK-835 Ártáblázat kezdetű 
dok.nak megfelelően). A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára. Továbbá 
a VI.3)13. pontja alapján AK kéri a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, 
amelyből AK meg tudja állapítani, h az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak,jellemzőknek.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki 
követelményeknek. Az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatból megállapítható volt, hogy a 3. részben a 15, Inhalátor 
eszköz eszközre tett megajánlásában a NE-C803 Inhalátor terméket ajánlotta meg. Ajánlatkérő műszaki leírásában többek között
az alábbiakat írta elő az eszköz tulajdonságai között: Szemcseméret: max. 5 μm MMAD. A megajánlott termék leírásában a 
Szemcseméret: kb. 3 μm MMAD. Erre tekintettel Ajánlatkérő 2020.05.28-án felvilágosítás kérést és hiánypótlási felhívást 
bocsátott ki, Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtást és hiánypótlást határidőben nem teljesítette. Megjegyezni kívánjuk továbbá, 
hogy Ajánlatkérő felhívta az Ajánlattevő figyelmét, hogy a fentiek elmulasztása esetén az ajánlatot Ajánlatkérőnek az eredetileg 
benyújtott formában és tartalommal kell elbírálnia. Ajánlattevő által benyújtott termékleírásban a szemcseméret kb. 3 μm 
MMAD-ként került megállapításra, amely érték nem egzakt mennyiség, így nem határozható meg a tényleges szemcseméret a 

10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5.,
fsz. 8.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3)12. pontjában rögzítettek szerint AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az AK által 
kiadott részletes ártáblázatot beárazva, konkrét típusmegjelöléssel, valamint a származási hely feltüntetésével, amelyből AK 
megtudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlotta meg (A DEK-835 Ártáblázat kezdetű dok.nak megfelelően). A szakmai 
ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára. Az Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a 3. részben nem nyújtotta be a megajánlott termék típusát, így a 
megajánlott eszköz nem beazonosítható, vagyis ajánlata nem tartalmazott konkrét megajánlást a közbeszerzés tárgya 
vonatkozásában. A Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontja alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során az 
ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá 
eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fenti hiány azonban nem 
minősül nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, így nem hiánypótolható.

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - 3. Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő esRész száma, elnevezése:

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

Nem

A 3. eljárási rész a Kbt. 75. § (1) b) pontra tekintettel eredménytelen, kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (
Pmax) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. A Lámpa germicid automata programjainak száma a
minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 4 db) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a 
kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 db megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 4 db vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 2. A Lámpa germicid csöveinek száma a minimum 
előírt 1 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 1 db) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (
arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 db megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 1 db vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 

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:

Szöveges értékelés:

825.00Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1. A Lámpa germicid automata programjainak száma a minimum előírt 6 db felett db-ban 
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 4 db) : 1 2. A Lámpa germicid csöveinek száma a minimum előírt 1 db felett 
db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 1 db): 0 3. Nettó ajánlati ár (HUF): 1 071 060

10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5.,
fsz. 8.

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - 4. Sürgősségi eszközökRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely Paragvári utca 15.) 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mivel azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az 
ajánlattevő visszavonta.

10252246218Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Paragvári utca
15.

termék leírásból. A megajánlott termék szemcseméretre vonatkozó megajánlása így feleltethető meg az Ajánlatkérő műszaki 
leírásában előírt max. 5 μm MMAD-re vonatkozó előírásának. Ez alapján megállapítható, hogy az ajánlat érvénytelen, mert egyéb
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 2. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1126 
Budapest Ugocsa Utca 5., fsz. 8.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Indokolás: (Folyt: VI.1.10) További információk)

Igen
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1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő megállapítja, hogy az Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1023 Budapest Bécsi Út 4.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3)12. pontjában rögzítettek 
szerint AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az AK által kiadott részletes ártáblázatot beárazva, konkrét típusmegjelöléssel, 

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

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:

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár (HUF): 1 071 060

10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5., fsz. 8
.

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)

helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok 
közötti pontszámok megadásra kerülnek Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi 
képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az 1-2. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, 
amire a minimális pontszámot adja 3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. 
Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb ( 
fordított arányosítás). 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)*(
Pmax- 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. Az értékelés során adott pontszámot a fenti képlet alapján meghatározott pontszám és az adott 
értékelési szempontra megadott súlyszám szorzata határozza meg. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül 
meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a 
legelőnyösebbnek. Ajánlattevőnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Mindenféle, a közbeszerzési dokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési 
részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
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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:

Szöveges értékelés:

1000.00Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1.A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó vértartály űrtartalma a minimum előírt 
1500 ml felett ml-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 ml – legkedvezőbb: 300 ml): 500 2. A Magashűségű szülészeti 
szim.magzati szívhang hallgatási helyeinek száma a minimum előírt 3 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – 
legkedvezőbb: 2 db) : 2 3. A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó statikus cervix állapotainak száma minimum előírt 6 
db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db): 2 4. Nettó ajánlati ár (HUF): 118 220 930

10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5.,
fsz. 8.

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:

5 - 5. Szimulációs és demonstrációs eszközökRész száma, elnevezése:

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

valamint a származási hely feltüntetésével, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlotta meg (A DEK- 
835 Ártáblázat kezdetű dok.nak megfelelően). A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) 
bek. b) pontjára. Továbbá a VI.3)13. pontja alapján AK kéri a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes 
körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, h az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki 
elvárásoknak,jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki 
leírásban szereplő műszaki követelményeknek. Az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatból megállapítható volt, hogy a 4. 
részben az 1, Lámpa Germicid eszközre tett megajánlásában a GARA 30 WO mobil változat terméket ajánlotta meg. A benyújtott 
műszaki leírásból azonban nem volt megállapítható, hogy a megajánlott termék teljesíti-e Ajánlatkérő alábbi előírását: zárt, 
légmozgatással. Erre tekintettel Ajánlatkérő 2020.04.01-jén felvilágosítás kérést és hiánypótlási felhívást bocsátott ki, 
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtást és hiánypótlást határidőben teljesítette. Ajánlattevő hiánypótlásként benyújtotta a termék 
módosított műszaki leírását, valamint önkéntes hiánypótlás keretében a szakmai ajánlat részét képező részletes ártáblázatot 
módosítva, amelyben feltüntette a termék helyes típuskódját: GARA 30 WU mobil változat. A hiánypótlás során benyújtott 
műszaki leírásban (4. oldal) a korábban bemutatott GARA 30 WO mobil változat műszaki paraméterei is megtalálhatóak és ebből 
megállapítható, hogy az nem teljesítette Ajánlatkérő zártságra és légmozgatásra vonatkozó előírását (nyitott, légmozgatás 
nélküli) ezen előírásoknak a GARA 30 WU mobil változat felelt meg. A Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontja alapján a hiánypótlás
vagy a felvilágosítás megadása során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó dokumentum tekintetében csak 
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati 
árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A 
megajánlott termék konkrét típusának módosítása olyan jelentős hiba, amely hiánypótlás keretei között nem módosítható, 
különös tekintettel arra, hogy az eredetileg megajánlott termék nem felelt volna meg a műszaki leírásban meghatározott 
követelményeknek, tehát az ajánlat érvénytelensége lett volna megállapítható. Ajánlatához az Ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől kötve van, amelyet kötöttséget a fenti módosítással megsértett, ez alapján megállapítható, hogy az ajánlat 
érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Igen
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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:

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár (HUF): 118 220 930

10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5., fsz. 8
.

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)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó 
vértartály űrtartalma a minimum előírt 1500 ml felett ml-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 ml – legkedvezőbb: 300 ml) 2. A 
Magashűségű szülészeti szim. magzati szívhang hallgatási helyeinek száma a minimum előírt 3 db felett db-ban kifejezve ( 
legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) 3. A Magashűségű szülészeti szimulátorhoz tartozó statikus cervix állapotainak száma 
minimum előírt 6 db felett db-ban kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is
a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A 
módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megadásra kerülnek Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az 
arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az 1-2. értékelési részszempont tekintetében: 
Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 4. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő 
számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (fordított arányosítás). 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. Az értékelés során adott pontszámot a fenti
képlet alapján meghatározott pontszám és az adott értékelési szempontra megadott súlyszám szorzata határozza meg. A súlyszámmal 
felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb 
összpontszámot elért ajánlatot minősíti AK a legelőnyösebbnek. ATnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben AK 
AT ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Mindenféle, a közbeszerzési dokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, 
értékelési részszemponttal, vagy a szerződés telj-vel kapcsolatos ajánlattevői kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. A Lamináris fülke nyitási magassága a minimum 
előírt 250 mm felett mm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 100 mm) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a 
kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 mm megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 100 mm vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 2. A Lamináris fülke áramlási sebessége a minimum
előírt 0,3 m/s felett m/s-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 m/s – legkedvezőbb: 0,1 m/s) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a 
kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 m/s megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 0,1 m/s vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok 
közötti pontszámok megadásra kerülnek Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi 
képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az 1-2. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/( 
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, 
amire a minimális pontszámot adja 3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. 
Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb ( 
fordított arányosítás). 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: 

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:

Szöveges értékelés:

1000.00Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1. A Lamináris fülke nyitási magassága a minimum előírt 250 mm felett mm-ben kifejezve ( 
legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 100 mm) : 100 2. A Lamináris fülke áramlási sebessége a minimum előírt 0,3 m/s 
felett m/s-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 m/s – legkedvezőbb: 0,1 m/s): 0,1 3. Nettó ajánlati ár (HUF): 1 800 000

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

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:

6 - 6. Laboreszközök II. – Lamináris fülkeRész száma, elnevezése:

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

Igen
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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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - 7. Szimulációs eszközökRész 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:

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár (HUF): 1 800 000

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1023 
Budapest, Bécsi Út 4

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)

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés során adott pontszámot a fenti képlet alapján meghatározott pontszám és az adott 
értékelési szempontra megadott súlyszám szorzata határozza meg. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül 
meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti AK a legelőnyösebbnek. 
Ajánlattevőnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
Mindenféle, a közbeszerzési dokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés
teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Igen
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10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5., fsz. 8

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)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. A Várandóssági mellény viselőjének magassága a 
minimum előírt 155 cm felett cm-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm – legkedvezőbb: 30 cm) Ajánlatkérő számára a magasabb 
érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 cm megajánlás, 
azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 30 cm vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt
a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 2. A Várandóssági mellény teljes súlya a minimum 
előírt 7 kg felett kg-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg – legkedvezőbb: 3 kg) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (
arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 kg megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 3 kg vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok 
közötti pontszámok megadásra kerülnek Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi 
képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az 1-2. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/( 
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, 
amire a minimális pontszámot adja 3. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. 
Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb ( 
fordított arányosítás). 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. Az értékelés során adott pontszámot a fenti képlet alapján meghatározott pontszám és az adott 
értékelési szempontra megadott súlyszám szorzata határozza meg. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül 
meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti AK a legelőnyösebbnek. 
ATnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
Mindenféle, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy 
a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

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

Szöveges értékelés:

900.00Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 1. A Várandóssági mellény viselőjének magassága a minimum előírt 155 cm felett cm-ben 
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 cm – legkedvezőbb: 30 cm): 30 2. A Várandóssági mellény teljes súlya a minimum előírt 7 kg 
felett kg-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kg – legkedvezőbb: 3 kg) : 0 3. Nettó ajánlati ár (HUF): 3 920 000

10705775243Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5.,
fsz. 8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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3. rész: V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők pontjának folytatása: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás VI.3)12. pontjában rögzítettek szerint AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az AK által kiadott részletes 
ártáblázatot beárazva, konkrét típusmegjelöléssel, valamint a származási hely feltüntetésével, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy 

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:

2020.06.29Lejárata:2020.06.19Kezdete:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár (HUF): 3 920 000

.

2020.06.18

2020.06.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

az AT mely terméket ajánlotta meg (A DEK-835 Ártáblázat kezdetű dok.nak megfelelően). A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán 
felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára. Továbbá a VI.3)13. pontja alapján AK kéri a megajánlott termék magyar 
nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, h az megfelel-e a közbeszerzési 
dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak,jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás 
alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. Az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatból 
megállapítható volt, hogy a 3. részben a 25, Kompresszoros inhalátor eszközre tett megajánlásában a NE-C803 Inhalátor terméket 
ajánlotta meg. Ajánlatkérő műszaki leírásában többek között az alábbiakat írta elő az eszköz tulajdonságai között: Szemcseméret: max.
5 μm MMAD. A megajánlott termék leírásában a Szemcseméret: kb. 3 μm MMAD. Erre tekintettel Ajánlatkérő 2020.05.28-án 
felvilágosítás kérést és hiánypótlási felhívást bocsátott ki, Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtást és hiánypótlást határidőben nem 
teljesítette. Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy Ajánlatkérő felhívta az Ajánlattevő figyelmét, hogy a fentiek elmulasztása esetén az 
ajánlatot Ajánlatkérőnek az eredetileg benyújtott formában és tartalommal kell elbírálnia. Ajánlattevő által benyújtott termékleírásban 
a szemcseméret kb. 3 μm MMAD-ként került megállapításra, amely érték nem egzakt mennyiség, így nem határozható meg a 
tényleges szemcseméret a termék leírásból. A megajánlott termék szemcseméretre vonatkozó megajánlása így feleltethető meg az 
Ajánlatkérő műszaki leírásában előírt max. 5 μm MMAD-re vonatkozó előírásának. Ez alapján megállapítható, hogy az ajánlat 
érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.




