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Közbeszerzés
tárgya:

Sebészeti varrógépek beszerzése - 2020

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Kozák

markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

EKRSZ_2003387
7

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Csilla
+36 94311542

Fax:

+36 94327873

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.markusovszky.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Sebészeti varrógépek beszerzése - 2020

EKR000818212020

2021.04.22 19:31:37

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Szállítási szerződés keretében általános és mellkas sebészeti varrógépek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével az alábbi
részajánlatok szerint:
I. rész: Mélyrektum, nyelőcső és gyomor műtétekhez sebészeti varrógépek,
II. rész: Egyszerhasználatos egyenes hörgő és vaszkuláris varrógépek és tárak,
III rész: Egyszerhasználatos egyenes parenchyma varrógépek és tárak,
IV. rész: Egyszerhasználatos artickulálható endoszkópos vágó-varrógépek és tárak.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 242-596484

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

242

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Mélyrektum/nyelőcső/gyomor műtétekhez varrógépek

A szerződés száma:

1.

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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Igen

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
8 586 000
2. 28-29 mm motoros körvarrógép a tárfelszínen szöveti kicsúszást megakadályozó
kiemelkedésekkel rendelkezik a 6. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
3. 31-33mm motoros körvarrógép a tárfelszínen szöveti kicsúszást megakadályozó kiemelkedésekkel
rendelkezik a 8. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen4. 40-43mm-es vágásvonalú hajlított fejű egyenes vágó-varrógép vastag szövetre: rövidebb fejhossz
előnyt jelent a kismedencei pozícionálhatóság miatt a 9. számú termék esetén. 40 mm vágásvonal
esetén pontszám: 10 pont, 43mm vágásvonal esetében pontszám: 0:
40
5. 28-29mm hajlított körvarrógépnél állítható szövetmagasság 1-2.5mm között fél milliméterenként
skálázva az 5. termék esetén. (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
6. 31-33mm hajlított körvarrógépnél állítható szövetmagasság 1-2.5mm között fél milliméterenként
skálázva a 7. termék esetén. (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
1.
nettó ajánlati ár Ft-ban – súlyszám: 60 FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS
2.
28-29 mm motoros körvarrógép a tárfelszínen szöveti kicsúszást megakadályozó kiemelkedésekkel rendelkezik a 6. számú
termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) – Súlyszám 10 – ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
3.
31-33mm motoros körvarrógép a tárfelszínen szöveti kicsúszást megakadályozó kiemelkedésekkel rendelkezik a 8. számú
termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) – Súlyszám 10 – ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
4.
40-43mm-es vágásvonalú hajlított fejű egyenes vágó-varrógép vastag szövetre: rövidebb fejhossz előnyt jelent a kismedencei
pozícionálhatóság miatt a 9. számú termék esetén. 40 mm vágásvonal esetén pontszám: 10 pont, 43mm vágásvonal esetében
pontszám: 0 pont – súlyszám: 10– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
5.
28-29mm hajlított körvarrógépnél állítható szövetmagasság 1-2.5mm között fél milliméterenként skálázva az 5. termék esetén.
(igen=10 pont, nem=0 pont) – Súlyszám 5- ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
6.
31-33mm hajlított körvarrógépnél állítható szövetmagasság 1-2.5mm között fél milliméterenként skálázva a 7. termék esetén.
(igen=10 pont, nem=0 pont) – Súlyszám 5- ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre
álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
8 586 000
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Egyszerhaszn. egyenes hörgő,vaszkuláris varrógépek

A szerződés száma:

2.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
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jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
7 051 808
2. Külön záró és elsütő kar az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) :
igen
3. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva az 1.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a a nagyobb) :
4,8
4. Külön záró és elsütő kar a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
5. Külön záró és elsütő kar a 3.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
6. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva a 3.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a nagyobb):
4,8

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
7 085 120
2. Külön záró és elsütő kar az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) :
igen
3. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva az 1.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a a nagyobb) :
4,8
4. Külön záró és elsütő kar a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
5. Külön záró és elsütő kar a 3.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
6. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva a 3.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a nagyobb):
4,8

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7624
Pécs, Attila Utca 3.

24783369202

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
8 176 000
2. Külön záró és elsütő kar az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) :
igen
3. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva az 1.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a a nagyobb) :
4,5
4. Külön záró és elsütő kar a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
5. Külön záró és elsütő kar a 3.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen6. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva a 3.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a nagyobb):
4,5

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.

1000

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

EKR000818212020

Szöveges értékelés:

Anamed Kft.
Szöveges értékelés:

996.85
Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag második
legelőnyösebb.

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

787.88

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag harmadik
legelőnyösebb.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
1.
nettó ajánlati ár Ft-ban – súlyszám: 67 FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS
2.
Külön záró és elsütő kar az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 7– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
3.
Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva az 1.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) Súlyszám: 6– ARÁNYOSÍTÁS
4.
Külön záró és elsütő kar a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 7– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
5.
Külön záró és elsütő kar a 3.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 7– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
6.
Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva a 3.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) Súlyszám: 6– ARÁNYOSÍTÁS

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre
álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
7 051 808
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag a második legelőnyösebb.
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
7 085 120
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000818212020

Nem

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Egyszerhaszn. egyenes parenchyma varrógépek

A szerződés száma:

3.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7624
Pécs, Attila Utca 3.

24783369202

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
11 086 600
2. Külön záró és elsütő kar az 1. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
3. Külön záró és elsütő kar a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
4. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva a 2.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a nagyobb):
3,8
5. Varratsor hossza mm-ben megadva a 3.a. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal,
előny a nagyobb):
61
6. Varratsor hossza mm-ben megadva a 3.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal,
előny a nagyobb):
61
7. Varratsor hossza mm-ben megadva a 4.a. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal,
előny a nagyobb):
81
8. Varratsor hossza mm-ben megadva a 4.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal,
előny a nagyobb):
81
9. Külön záró és elsütő kar az 5.a. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont):
igen
10. Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva az 5.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy
pontossággal, előny a nagyobb):
3,8
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
1.
nettó ajánlati ár Ft-ban – súlyszám: 60 FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS
2.
Külön záró és elsütő kar az 1. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 4– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
3.
Külön záró és elsütő kar a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 4– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
4.
Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva a 2.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) Súlyszám: 4– ARÁNYOSÍTÁS
5.
Varratsor hossza mm-ben megadva a 3.a. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) - Súlyszám: 5–
ARÁNYOSÍTÁS
6.
Varratsor hossza mm-ben megadva a 3.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) - Súlyszám: 5–
ARÁNYOSÍTÁS
7.
Varratsor hossza mm-ben megadva a 4.a. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) - Súlyszám: 5–
ARÁNYOSÍTÁS
8.
Varratsor hossza mm-ben megadva a 4.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) - Súlyszám: 5–
ARÁNYOSÍTÁS
9.
Külön záró és elsütő kar az 5.a. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) - Súlyszám: 4– ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
10.
Nyitott kapocsmagasság mm-ben megadva az 5.b. számú termék esetén (egy tizedesjegy pontossággal, előny a nagyobb) Súlyszám: 4– ARÁNYOSÍTÁS
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7624 Pécs,
Attila Utca 3.

24783369202

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre
álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
11 086 600
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

EKR000818212020

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

VARIOMEDIC HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1123 Budapest, Csörsz Utca 23-25

14611036243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére az ajánlattevő nem nyújtotta be a felhívás VI.3) pont 17. alpont alapján előírt
termékmintát.

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

4 - Egyszerhaszn. endoszkópos vágó-varrógépek
4.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7624
Pécs, Attila Utca 3.

24783369202

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
22 960 000
2. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont,
nem=0 pont):
igen
3. Kicsúszást gátló érdesített tár felszín az 1.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
4. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem
=0 pont):
igen5. Kicsúszást gátló érdesített tár felszín a 2.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen

Medys Internationale Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Albert Flórián Utca 3/B.

24754222243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
22 890 000
2. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont,
nem=0 pont):
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igen
3. Kicsúszást gátló érdesített tár felszín az 1.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
nem
4. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem
=0 pont):
igen
5. Kicsúszást gátló érdesített tár felszín a 2.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
nem

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
36 177 400
2. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont,
nem=0 pont):
nem
3. Kicsúszást gátló érdesített tár felszín az 1.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen
4. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem
=0 pont):
nem
5. Kicsúszást gátló érdesített tár felszín a 2.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont):
igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

998.17

Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

Medys Internationale Zrt.
Szöveges értékelés:

800

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag második
legelőnyösebb.

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

579.63

Az ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a gazdaságilag harmadik
legelőnyösebb.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
1.
nettó ajánlati ár Ft-ban – súlyszám: 60 FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS
2.
Testen kívülről, történő karral történő artikuláció az 1.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 10 –
ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
3.
Kicsúszást gátló érdesített tár felszín az 1.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 10 – ABSZOLÚT
ÉRTÉKELÉS
4.
Testen kívülről, történő karral történő artikuláció a 2.a. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 10 –
ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
5.
Kicsúszást gátló érdesített tár felszín a 2.b. számú termék esetén (igen=10 pont, nem=0 pont) - Súlyszám: 10 – ABSZOLÚT
ÉRTÉKELÉS
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7624 Pécs,
Attila Utca 3.

24783369202

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre
álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
22 960 000
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Medys Internationale Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Albert Flórián Utca 3/B.

24754222243

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag a második legelőnyösebb.
1. Nettó ajánlati ár (AK által igényelt termékek 12 hónapra meghatározott mennyiségének nettó
összára forintban):
22 890 000
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
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2021.04.23

Kezdete:

2021.05.03

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.04.22
2021.04.22

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Az 1. részajánlati körben csak egyetlen ajánlat érkezett, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pont alapján
a szerződéskötési moratórium lejártát megelőzően is megköthető a nyertes ajánlattevővel.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

