ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000739582021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Varrófonalak beszerzése

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:

15813860218

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Csilla
+36 14532889

Fax:

+36 194327873

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
Varrófonalak beszerzése

II.2) A beszerzés mennyisége
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2021.11.30 14:11:06

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Varrófonalak beszerzése szállítási szerződés keretében az alábbi részajánlatok szerint:
I. rész Nem felszívódó monofil, polypropylene alapanyagú varróanyagok I.
II. rész speciális varróanyag
III. rész Nem felszívódó monofil, polypropylene alapanyagú varróanyagok II.
IV. Polyglecaprone, polyglactin illetve polydioxanone alapanyagú felszívódó fonalak

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
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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 156-411461
156

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 - Nem felszívódó monofil,polypropylene varróanya. I.

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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Nem

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, 10823596213
Petőfi Sándor Utca 60 3812
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:
Ajánlattevő ajánlata az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott
ajánlata nem tartalmazta a benyújtott Ártáblázat Szakmai ajánlat vonatkozásában a táblázatban kért valamennyi elvárt
paramétert magyar nyelven, minden részletre kiterjedően kitöltve, a gyártói termékismertető prospektust minden megajánlott
termék – mindösszesen 15 db – vonatkozásában, a benyújtott CE megfelelőség értékelési tanúsítvány (14-16. és 18-20. oldal)
magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását, valamint a megajánlott termékek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Comformity Declaration), ezáltal az ajánlata 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.

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

10495177244

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 előírásban a tű hossza 7 mm-ben került megjelölésre, továbbá előírásra került, hogy megajánlásban a tű méret nem térhet el,
a megajánlásban mind az Ártáblázat Szakmai ajánlat, mind a Termékkatalógus alapján a 15 soron megajánlott, Prolene/W2777
Típus/cikkszámmal rendelkező termék tű hossza 6,5 mm.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az előírt szakmai követelménynek.
Ajánlattevő ajánlata az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott
ajánlatának 15. tételére tett megajánlása a tű méretére 6,5 mm, Ajánlatkérő elvárása a tű méretére vonatkozóan 7 mm, mellyel
kapcsolatosan Ajánlatkérő kifejezetten rögzítette, hogy a tű mérete nem térhet el.

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
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Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő a 6. soron a 17 mm tű méret helyett 7 mm tű méretet ajánlott meg, mely méret a 4,5 %-os felfelé való eltérés
engedélyezése esetén sem megfelelő.
A 15. sor vonatkozásában a benyújtott táblázat a tű méret tekintetében nem a 2021. szeptember 3. napján közzétett módosított
7 mm-es elvárást tartalmazza azzal, hogy a tű méret nem térhet el, továbbá a tű méretére tett megajánlás 6 mm, mely méret
megegyezik a benyújtott termékkatalógus hivatkozott oldalán szereplő mérettel.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az előírt szakmai követelménynek.
Ajánlattevő ajánlata az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott
ajánlatának 6. tételére tett megajánlása a tű méretére 7 mm, Ajánlatkérő elvárása a tű méretére vonatkozóan 17 mm, továbbá a
15. soron az előírt 7 mm tűméret helyett (mellyel kapcsolatosan Ajánlatkérő kifejezetten rögzítette, hogy a tű mérete nem térhet
el) 6 mm méretű tű került megajánlásra.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Speciális varróanyag

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Nem felszívódó monofil,polypropylene varróanya. II

A szerződés száma:

1
Igen
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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

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

10495177244

Nettó ajánlati ár ft-ban (az ajánlatkérő által 12 hónapra vetítetten igényelt termékek nettó ellenértéke Ft-ban megadva): 1 577
220

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.
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazta.

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

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.2.6) 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

Nettó ajánlati ár ft-ban (az ajánlatkérő által 12 hónapra vetítetten igényelt termékek nettó ellenértéke Ft-ban megadva): 1 577
220, ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, alkalmasságát
igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt.
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
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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

Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, 10823596213
Petőfi Sándor Utca 60 3812
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:
Ajánlattevő ajánlata az 3. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott
ajánlata nem tartalmazta a benyújtott Ártáblázat Szakmai ajánlat vonatkozásában a táblázatban kért valamennyi elvárt
paramétert magyar nyelven, minden részletre kiterjedően kitöltve, a gyártói termékismertető prospektust minden megajánlott
termék – mindösszesen 15 db – vonatkozásában, a benyújtott CE megfelelőség értékelési tanúsítvány (14-16. és 18-20. oldal)
magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását, valamint a megajánlott termékek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Comformity Declaration), ezáltal az ajánlata 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.

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Felszívódó fonalak

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10495177244

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A 4. rész a 25. során a tű görbület ½-ben került előírásra, ajánlattevő megajánlása 3/8 tűgörbület, a 26. soron a Hossz (cm) 75 ben került előírásra, ajánlattevő megajánlása 70 cm, a 28. soron a tű méret (mm) 24 -ként került előírásra, ajánlattevő
megajánlása 26 mm tű méret.
Ajánlattevő által benyújtott Ártábla, szakmai ajánlat -ban rögzített adatok az ajánlat részeként benyújtott termékkatalógus
azonos típus/cikkszám alatt szereplő termékek adataival megegyezőek.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az Ajánlatkérő által a 4. részajánlattételi körben előírt szakmai
követelménynek.
Ajánlattevő ajánlata az 4. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott
ajánlatának 25. tételére tett megajánlása a tű görbülete az előírt ½ helyett 3/8, a 26. soron a fonal hosszúságára tett megajánlás
az előírt 75 cm helyett 70 cm került megajánlásra, valamint a 28. soron a tű elvárt mérete 24 mm helyett 26 mm tű került
megajánlásra.

Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, 10823596213
Petőfi Sándor Utca 60 3812
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:
Ajánlattevő ajánlata az 4. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott
ajánlata nem tartalmazta a benyújtott Ártáblázat Szakmai ajánlat vonatkozásában a táblázatban kért valamennyi elvárt
paramétert magyar nyelven, minden részletre kiterjedően kitöltve, a gyártói termékismertető prospektust minden megajánlott
termék – mindösszesen 15 db – vonatkozásában, a benyújtott CE megfelelőség értékelési tanúsítvány (14-16. és 18-20. oldal)
magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását, valamint a megajánlott termékek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Comformity Declaration), ezáltal az ajánlata 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.

V.1.5) 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
Kezdete:

2021.11.30

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2021.11.30
2021.11.30

2021.12.10

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
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