Varga Tímea

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky Lajos u. 5.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS GASZTROENTEROLÓGIAI
ENDOSZKÓPOS SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE EGY ÉVES IDŐTARTAMRA, KONSZIGNÁCIÓS
RAKTÁR KIHELYEZÉSSEL
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Adásvételi keretszerződés gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves
időtartamra, konszignációs raktár kihelyezéssel .
I. rész Egyszer használatos injektorok
Egyszer használatos injektor gasztroszkópos vizsgálathoz 320 db.
Egyszer használatos injektor colonoscopiás vizsgálathoz 190 db.
ERCP vizsgálatok tartozékai.
2. rész
Egyszer használatos papillotom 100 db.
Tű papillotom 20 db.
Többször használatos Dormia kosár lithotripsiához 20 db.
Endoscopos kőextractiós ballonkatheter 16 db.
Egyszer használatos vezetődrót, 5 db.
Egyszer használatos vezetődrót, nitinol, 80 db.
Többször haszn.vezetődrót nitinol 5 db.
Egyszer használatos vezetődrót, nitinol, 10 db.
Stentbehelyező szet 10 Fr-es sztent behelyezéshez 20 db.
Stentbehelyező szet 7 Fr sztent behelyezéshez 5 db.
Stentbehelyező Introducer Kit 45 db.
Epeúti tágító katheter 3 db.
Bll típusú papillotom 5 db.
Többször használatos Dormia kosár lithotripsiához 50 db.
Vezető drótra húzható Dormia kosár lithotripsiához 10 db.
Nasojejunalis szonda 90 db.
EUS, Enteroszkópia vizsgálatok tartozékai.
3. rész
Ultrahang vezérelt aspirációs tű db.
22G 20 db
19G 1 db
25G 3 db
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Enteroszkóphoz injektor 20 db.
Enteroszkóphoz polypektómiás hurok 20 db.
Cystogastrostome - pseudo-cysta szájaztatáshoz szolgáló diatermiás beszúró eszköz 2 db.
Enteroszkóphoz biopsiás csípő 30 db.
Mintavételi és idegentest eltávolításhoz szükséges eszközök.
4. rész
Többször használatos idegentest fogó, 2 db.
Egyszerhasználatos polypektómiás hurok 90 db.
Endoscopos biopsiás fogó 2 db.
Endoscopos biopsiás fogó, ovális 20 db.
Endoscopos biopsiás fogó, ovális 1 db.
Többször használatos polypfogó, 3 ágú 1 db.
Többször használatos polypfogó, 5 ágú 1 db.
Többször használatos nyelőcsőbiopsiás csípő 70 db.
Egyszer használatos polypektómiás hurok, forgatható, 30 db.
Egyszer használatos polypektómiás hurok, hexagonál, 100 db.
Kiegészítő eszközök endoszkópiához.
5. rész
Endoscopos harapásgátló felnőtt 5 db.
Endoscopos harapásgátló gyerek 2 db.
Harapásgátló szájcsutora felnőtt 3 db.
Harapásgátló szájcsutora gyermek 2 db.
Víz-levegő szelep 5 db.
Szívószelep 50 db.
Endoszkópos víztartály 3 db.
Zárósapka 4 db.
Vízellátó cső 1 db.
Mosócső 4 db.
Egyballonos hüvely enteroscophoz 20 db.
Endoscopos ballontágító katheter 4 db.
6. rész
Vékonybél kapszula 60.
Műanyag Stentek.
7. rész
Epeúti műanyag stent db.
5 cm, 10 db
7 cm, 70 db
9-10 cm, 10 db
12 cm, 10 db
15 cm hosszú 10 db
Epeúti műanyag stent, db.
10 Fr/12 cm 10 db
10 Fr / 15 cm 10 db
Hasnyálmirigy műanyag stent db.
5 Fr, 5 cm 10 db
5 Fr, 7 cm 10 db
7 Fr, 7 cm, 3 db
7 Fr 10 cm 3 db
Fém Stentek.
8. rész
Öntáguló epeúti fémstent 7 db.
Nyelőcső fémstent 6 db.
Eh. endoscopos clip behelyező set.
9. rész
Egyszer használatos endoscopos clip behelyező set (nagyméretű)clippel 20 db.
Endoscopos „HOT" biopsiás fogó.
10. rész
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Endoscopos „HOT" biopsiás fogó 2 db.
Oesophagus varixligator gyűrűkkel.
11. rész
Oesophagus varixligator gyűrűkkel 10 db.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III rész XII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt.81 § szerinti 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 2
Az eljárást megindító hirdetmény, és korrigendumainak megjelenése:

518063-2017: Magyarország-Szombathely: Orvosi fogyóeszközök
Közzététel dátuma:

23/12/2017 Határidő: 01-02-2018

Dokumentum:

Ajánlati felhívás

Ajánlatkérő megnevezése: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


50833-2018: Magyarország-Szombathely: Orvosi fogyóeszközök
Közzététel dátuma:
03/02/2018 Határidő: 16-02-2018
Dokumentum:

További információ

Ajánlatkérő megnevezése: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


76185-2018: Magyarország-Szombathely: Orvosi fogyóeszközök
Közzététel dátuma:
20/02/2018 Határidő: 02-03-2018
Dokumentum:

További információ

Ajánlatkérő megnevezése: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518063-2017:TEXT:HU:HTML&tabId=4
Közbeszerzési Értesítő száma:

2017/236
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Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:
2017.12.29.
Iktatószám:
19060/2017
CPV Kód:
33140000-3
Ajánlatkérő:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
Teljesítés helye:
5.;9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700
Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos u. 5.;9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos u. 5.;9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.;9700
Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
2018.02.01.
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_19060_2017/
Közbeszerzési Értesítő száma:
2018/25
Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
2018.02.05.
Iktatószám:
1589/2018
CPV Kód:
33140000-3
Ajánlatkérő:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_414/megtekint/portal_1589_2018/
Közbeszerzési Értesítő száma:
2018/36
Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
2018.02.20.
Iktatószám:
2555/2018
CPV Kód:
33140000-3
Ajánlatkérő:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2555_2018/

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

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: - 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: - 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel 4

I.

rész Egyszer használatos injektorok

Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

ajánlati
ár
(nettó HUF)

ajánlattevő neve

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

Ajánlattevő
neve:
Micromedical
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1152
Budapest,
Szentmihályi
út
137.
Adószám:10873553-2-42

Ajánlattevő neve: Allegro
Kereskedelmi, Kivitelező és
Szolgáltató
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045
Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41

Ajánlattevő neve: SMH
Trade
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1096 Budapest, Haller utca
78.
6/24
Adószám:26087748-2-43

Ajánlattevő neve: Anamed
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1144 Budapest, Kőszeg u.
29.
Adószám:10737956-2-42

7400000

2034900

1065900

5549820

Ajánlattevők benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a
szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
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ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

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: 2

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
iválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: SMH Trade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 78. 6/24
Adószám:26087748-2-43
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1065900 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Ajánlattevő neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2034900 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [2] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

II. rész: ERCP vizsgálatok tartozékai.
Az eljárás eredményes volt X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bek a) pont
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

2

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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

III. rész: EUS, Enteroszkópia vizsgálatok tartozékai.
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
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Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye 2
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: Anamed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Adószám:10737956-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1959820 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2281360 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
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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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata rész
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Adószám:10737956-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1959820 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

IV. Mintavételi és idegentest eltávolításhoz szükséges eszközök.
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Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye 2
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: Anamed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Adószám:10737956-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 17685758 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata rész
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Adószám:10737956-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 17685758 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
nem releváns
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

V. rész: Kiegészítő eszközök endoszkópiához.
Az eljárás eredményes volt X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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2

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bek. a)pontja
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata rész

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
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ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [6] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

VI. rész: Vékonybél kapszula
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye 2
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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: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 10500000 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 nem releváns
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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata rész
Ajánlattevő neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 10500000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [7] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

VII. rész: Műanyag Stentek.
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
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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: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1029444 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Micromedical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Adószám:10873553-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1412000 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 nem releváns
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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1029444 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Ajánlattevő neve: Micromedical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Adószám:10873553-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1412000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
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Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [8] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

VIII. rész: Fém stentek
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
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: Micromedical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Adószám:10873553-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2231000 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata rész
Ajánlattevő neve: Micromedical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Adószám:10873553-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2231000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [9] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

IX. rész: Eh. endoscopos clip behelyező set.
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

nettó ajánlati ár

Ajánlattevő
neve:
Micromedical
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1152
Budapest,
Szentmihályi út 137.
Adószám:108735532-42

Ajánlattevő
neve:
SMH
Trade
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1096
Budapest,
Haller
utca
78.
6/24
Adószám:260877482-43

Ajánlattevő
neve:
Anamed
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1144
Budapest, Kőszeg u.
29.
Adószám:107379562-42

660000

410000

529700

Ajánlattevők benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a
szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 nem releváns
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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: SMH Trade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 78. 6/24
Adószám:26087748-2-43
Ellenszolgáltatás összege: nettó 410000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Adószám:10737956-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 529700 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: 2 [10] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

X. rész Endoscopos „HOT" biopsiás fogó.
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
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 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye 2
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: Micromedical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Adószám:10873553-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 18000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata rész
Ajánlattevő neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
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Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 8832 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Micromedical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Adószám:10873553-2-42
Ellenszolgáltatás összege: nettó 18000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [8] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
gasztroenterológiai endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy éves időtartamra, konszignációs raktár
kihelyezéssel

XI. rész: Oesophagus varixligator gyűrűkkel.
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Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
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

nettó
ajánlati ár

Ajánlattevő
neve:
Micromedical
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1152
Budapest,
Szentmihályi út 137.
Adószám:108735532-42

Ajánlattevő
neve:
Allegro
Kereskedelmi,
Kivitelező
és
Szolgáltató
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1045
Budapest,
Berlini
utca
47-49
Adószám:
10361863-2-41

Ajánlattevő
neve:
SMH Trade Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1096
Budapest,
Haller
utca
78.
6/24
Adószám:260877482-43

450000

286620

280000

Ajánlattevők benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a
szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
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nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
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: 2
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: SMH Trade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 78. 6/24
Adószám:26087748-2-43
Ellenszolgáltatás összege: nettó 280000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Ajánlattevő neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Adószám: 10361863-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 286620 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2 -

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete (2018/05/31) / Lejárata: (2018/06/11)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/05/31)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/31)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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