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Értékelési szempontok: 1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor)
automatikusan bekapcsol és melegít, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/nem): Igen; 2. A burán a 
kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db legkedvezőbb 2 db) : 1; 3. A készülék fizikai érintése 

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

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:

1A szerződés száma:

1 - Hibrid inkubátor 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:

50A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 049-115423A 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 DEK-847 Orvosi műszerek beszerzése a ROHU401. sz. projekt keretében az alábbi eszközök beszerzését vállalta:
1. rész: Hibrid inkubátor beszerzése 2. rész: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése 3. rész: 3D Thoracoscopos torony 
beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Értékelési szempontok: 1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor)
automatikusan bekapcsol és melegít, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/nem): Igen; 2. A burán a 
kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db legkedvezőbb 2 db) : 1; 3. A készülék fizikai érintése 
nélküli riasztás némítás (igen/nem) : Igen; 4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban ( 
legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok): 315; 5. nettó ajánlati ár (HUF): 7.150.000,- Ft. Ajánlattevők ajánlata megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

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)

1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor) automatikusan bekapcsol és melegít
, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/nem) Ajánlatkérő számára az „igen” a legkedvezőbb, mely esetében 
ajánlattevő a maximális 10 pontszámot (P max) kapja. Ajánlatkérő számára a „nem” a legkedvezőtlenebb mely esetében ajánlattevő a 
minimális 0 pontszámot (P min) kapja. 2. A burán a kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db- 
legkedvezőbb 2 db) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. 
Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 4 db-nál többet vagy ugyanannyit kíván megajánlani (pld. 
amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz buráján összesen 6 db kezelőnyílás található, akkor a felolvasólapon a 2 db többlet 
megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt darabszámon felül többletmegajánlást tenni, 
ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot, azaz 0 pontot kapja az 
ajánlattevő. A 2 db vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.
3. A készülék fizikai érintése nélküli riasztás némítás (igen/nem) Ajánlatkérő számára az „igen” a legkedvezőbb, mely esetében 
ajánlattevő a maximális 10 pontszámot (P max) kapja. Ajánlatkérő számára a „nem” a legkedvezőtlenebb mely esetében ajánlattevő a 
minimális 0 pontszámot (P min) kapja. 4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban (
legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke 
egész számban értendő. Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 45°--nál többet vagy ugyanannyit 
kíván megajánlani (pld. amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz 60°-os szögben forgatható, akkor a felolvasólapon a 15°-os
többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt darabszámon felül többletmegajánlást
tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot, azaz 0 pontot kapja az 
ajánlattevő. 5. 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.
Ajánlattevőnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
A módszer meghatározása az 1. és a 3. értékelési szempont esetében, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megadásra kerülnek 
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az
2. és a 4. 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) Folyt. VI.1.10) További információk pontban

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:

950.00Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

nélküli riasztás némítás (igen/nem) : Igen; 4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban ( 
legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok): 315; 5. nettó ajánlati ár (HUF): 7.150.000,- Ft. Ajánlattevők ajánlata megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000.00MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok: 1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli megajánlás 
(legkedvezőtlenebb 0 kép/sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec): 5500; 2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a 
kötelezően előírt min. 300 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 175 kép/sec): 175; 3. 
Automatikus Doppler-mérések : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity (igen/nem) : Igen; 4. 
Nettó ajánlat ár (HUF): 47.950.000,- Ft. Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

24132880207MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2400 
Dunaújváros, Petőfi Sándor Utca 63.

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:

1A szerződés száma:

2 - 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzéseRész 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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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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:

Értékelési szempontok: 1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli megajánlás 
(legkedvezőtlenebb 0 kép/sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec): 5500; 2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a 
kötelezően előírt min. 300 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 175 kép/sec): 175; 3. 
Automatikus Doppler-mérések : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity (igen/nem) : Igen; 4. 
Nettó ajánlat ár (HUF): 47.950.000,- Ft. Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

24132880207MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2400 
Dunaújváros, Petőfi Sándor Utca 63.

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)

1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/
sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész 
számban értendő. Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 1000 kép/sec-nál többet vagy 
ugyanannyit kíván megajánlani (pld. amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz 5000 kép/sec elkészítésére képes, akkor a 
felolvasólapon a 4000 kép/sec többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt 
mennyiségen felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési
pontszámot, azaz 0 pontot kapja az ajánlattevő. Az 5000 kép/sec vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. 2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a kötelezően előírt min.
300 kép/sec-on felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 150 kép/sec) Ajánlatkérő számára a magasabb érték a 
kedvezőbb (arányosítás). A megajánlás értéke egész számban értendő. Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, 
amellyel az előírt 300 kép/sec-nál többet vagy ugyanannyit kíván megajánlani (pld. amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz 
450 kép/sec elkészítésére képes, akkor a felolvasólapon a 150 kép/sec többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben 
ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt mennyiségen felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a 
felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot, azaz 0 pontot kapja az ajánlattevő. Az 150 kép/sec vagy annál 
kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják A módszer meghatározása az 
1. és a 2. értékelési szempont esetében, 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. és a 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. Automatikus Doppler-mérések: 
LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax és MV E/A Velocity mérések (igen/nem) Ajánlatkérő számára az „igen” a 
legkedvezőbb, mely esetében ajánlattevő a maximális 10 pontszámot (P max) kapja. Ajánlatkérő számára a „nem” a legkedvezőtlenebb 
mely esetében ajánlattevő a minimális 0 pontszámot (P min) kapja. A módszer meghatározása amellyel a ponthatárok közötti 
pontszámok megadásra kerülnek Ajánlattevő az „Igen” válasz esetében megkapja a maximális pontszámot (10 pont), a „Nem” válasz 
esetében pedig a minimum pontszámot (0 pont). 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 Folyt. VI.1.10) További információk

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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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:

B. Braun Trading Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok: 1.Nettó ajánlati ár (Ft): 17.587.561,- Ft Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

25061978241B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi 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:

1A szerződés száma:

3 - 3D Thoracoscopos torony beszerzéseRész 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

Igen
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Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az 
eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt 
Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: 1. rész: Dräger Medical 
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest Szent László út 95.) 2. rész: TSO MEDICAL
Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest Villányi Út 97.) Az V.2.5. pont folytatása (1. rész)

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:

2020.05.29Lejárata:2020.05.20Kezdete:

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:

Értékelési szempontok: 1.Nettó ajánlati ár (Ft): 17.587.561,- Ft Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

2020.05.19
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

: A módszer meghatározása az 1. és a 3. értékelési szempont esetében, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megadásra 
kerülnek Ajánlattevő az „Igen” válasz esetében megkapja a maximális pontszámot (10 pont), a „Nem” válasz esetében pedig a 
minimum pontszámot (0 pont). Az értékelés során adott pontszámot a fenti képletek 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. Az V.2.5) pont folytatása (2. rész): 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.




