14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

SYNTRON Kft.

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
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

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzésére konszignációs raktár kihelyezésével.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Haemodinamikai (kardiológiai) anyagok; 65 féle összesen 8 863 db.
Angiográfiás anyagok; 43 féle összesen 3 534 db.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós nyílt, 81. §
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

1.

2
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
1
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 224-465489
1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16323/2017 (KÉ-szám/évszám)
2
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.1] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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):

2.

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Adószám 25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 260 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 070 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 805 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)

A
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
részszempontok
SUTURA Kft.
Premier G.Med Cardio B.Braun Trading Kft.
súlyszámai
Értékelési
Értékelési
Értékelési
(adott esetben
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
az
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
80
7,604651163 608,372093 8,562130178 684,9704142
10
800

3.

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

5

10

50

10

658,372093

50
734,9704142

10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Adószám 25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 260 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

4.

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.2 ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:

B. Braun Trading Kft.

5.

Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Adószám 25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 320 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 690 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 840 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)
80
5

Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Premier G.Med Cardio
Az ajánlattevő neve:
SUTURA Kft.
Kft.
B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
7,456521739 596,5217391 8,029585799 642,3668639
10
800
10
50
10
50
10
50

6.

(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

646,5217391

692,3668639

850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Adószám 25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 320 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

7.

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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.3 ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Székhelye:

Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, Hidász u. 1.
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Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 17 610 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
Adószám 10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 15 540 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
A
Novomed
Kft.
Premier
G.Med Cardio
részszempontok
Értékelési
Értékelési
súlyszámai
(adott esetben Értékelési pontszám Értékelési pontszám
és
és
az alszempontok pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
80
10
80 8,942078365 715,3662692
5
10
50
10
50
850

765,3662692

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
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Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
Adószám 10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 15 540 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

2
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2
V.2.10) 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:
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
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 12 300 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelménynek való
megfelelést a részek tekintetében.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.4.] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

11.

Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 83 800,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb 4 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
adószám: 10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 82 0002050
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Átmérőválaszték (db) több a jobb 6
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Átmérőválaszték (db) több a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)
80
5
10

Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
SUTURA Kft.
MEDTECH Kft
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
9,806682578 784,5346062
10
800
10
50
10
50
7
70
10
100
904,5346062

950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
adószám: 10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 82 0002050
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:

13.

2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., Adószám 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 4. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra
megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.5. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

14.

Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 111 750,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb 5 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
adószám: 10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 216 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Átmérőválaszték (db) több a jobb 1
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
adószám: 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 197 700 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb 2 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 270.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 34 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb 5 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

15.

(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérőválaszték (db) több a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

Premier G.Med Cardio
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Értékelési
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43

16.

Ajánlati ár (nettó Ft) 111 750,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.6.] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

17.

2

2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 320 980,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb 9 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
adószám: 10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 920 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Átmérőválaszték (db) több a jobb 5
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

A
SUTURA Kft.
részszempontok
Értékelési
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben pontszám pontszám
és
az alszempontok

MEDTECH Kft
Értékelési
pontszám

18.

Értékelési
pontszám
és

súlyszámai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Átmérőválaszték (db) több a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 320 980,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., Adószám10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 6. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja
alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati
szempontra megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
A Medifair Kft. (1222 Budapest, Badacsony u. 9., Adószám 12584187-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 6. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Euromedic Trading Kft. (1051 Budapest, Dorottya u. 1., 12077571-2-41) ajánlata érvénytelen a megajánlott rész vonatkozásában az alábbi indokok szerint: T. Ajánlattevő ajánlata valamennyi megajánlott
részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be
hiánypótlást (EEKD és forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra).
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.7. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

20.

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
adószám: 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 177 750 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb 2 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)

Premier G.Med
A
Cardio
részszempontok
Értékelési
súlyszámai
pontszám
(adott esetben Értékelési
és
az alszempontok pontszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
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Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Átmérőválaszték (db) több a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

80
5
5

10
10
10

800
50
50
900

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
adószám: 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 177 750 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

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

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.8. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o igen 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: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a zértékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
adószám: 10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 100 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
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érvényessé nyilvánítható.
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

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 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 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.9. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [12 ]
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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
adószám: 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 997 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
vékony falú változat (0,12 mm) is elérhető igen
Teljes hosszában hydrophil bevonatú igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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
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pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
vékony falú változat (0,12 mm) is elérhető
Teljes hosszában hydrophil bevonatú
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Premier G.Med
A
Cardio
részszempontok
Értékelési
súlyszámai
pontszám
(adott esetben Értékelési
és
az alszempontok pontszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
80
10
800
5
10
50
2,5
10
25
2,5
10
25
900

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.

26.

adószám: 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 997 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Novomed Kft. (1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50., Adószám10609882-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen - az angiográfiás anyagok 9. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást.
Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.10. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

27.

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 6]
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:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 232 260,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
adószám: 10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 448 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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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Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

SUTURA Kft.
MEDTECH Kft
A
részszempontok
Értékelési
Értékelési
súlyszámai
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
(adott esetben
és
és
pontszám
pontszám
az alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
80
10
800 5,6659375
453,275
5
10
50
10
50
850

503,275

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 232 260,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Medifair Kft. (1222 Budapest, Badacsony u. 9. Adószám 12584187-2-43 ) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 10. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
A Euromedic Trading Kft. (1051 Budapest, Dorottya u. 1., Adószám 12077571-2-41) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 10. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése
alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., Adószám10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 10. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja,
valamint a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
Az ajánlat érvénytelen továbbá, mert Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített
határidőben.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.11. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

30.

2

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

2

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:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 219 500,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel száma) 32 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 260.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel száma) 38 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű
kivitel száma)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)
80
5
5

SUTURA Kft.
Értékelési
pontszám

Vascular Venture Kft.

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

10

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

800 8,598076923 687,8461538

10

50

10

50

8,578947368 42,89473684

10

50

892,8947368

787,8461538

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 219 500,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Medifair Kft. (1222 Budapest, Badacsony u. 9., 12584187-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 11. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.12. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 575 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
4 Fr változatban is elérhetőség igen
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel száma) 74 db
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
4 Fr változatban is elérhetőség
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel
száma)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Premier G.Med
A
Cardio
részszempontok
Értékelési
súlyszámai
pontszám
(adott esetben Értékelési
és
az alszempontok pontszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
80
10
800
5
10
50
5
10
50
5

10

50
950
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 575 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.13. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 32 000 Ft/db összesen: 960 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
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Átmérő választék, több a kedvezőbb 2 féle átmérő (5F és 6F)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 372 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérő választék, több a kedvezőbb 4 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 537 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérő választék, több a kedvezőbb 3 db (4F, 5F, 6F)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Átmérő választék, több a kedvezőbb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária
A
Kft.
SUTURA Kft.
B.Braun Trading Kft.
részszempontok
súlyszámai
Értékelési
Értékelési
Értékelési
(adott esetben
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
az
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
80
4,4875
359
10
800 7,234636872 578,7709497
5
10
50
10
50
10
50
10
5,5
55
10
100
7,75
77,5
464

950
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706,2709497

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 372 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

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

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:

38.

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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 13. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra
megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.14. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ]

39.

2

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:
Premier G. Med Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
12179295-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 6 660 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Különféle tip keménység (több a jobb) 3 db
Többféle support (több a jobb) 2 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 560 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Különféle tip keménység (több a jobb) 9
Többféle support (több a jobb) 10
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Különféle tip keménység (több a jobb)
Többféle support (több a jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)
80
5
5
5

Premier G. Med Kft.
MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
8,513513514 681,0810811
10
800
10
50
10
50
4
20
10
50
2,8
14
10
50
765,0810811

950
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 560 00013 900 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:

41.

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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.15. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 521 250,00 Ft
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Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 695 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

SUTURA Kft.
MedlineS Kft.
A
részszempontok
Értékelési
Értékelési
súlyszámai
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
(adott esetben
és
és
pontszám
pontszám
az alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
80
10
800
7,75
620
5
10
50
10
50
850

670

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
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Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 521 250,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
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2

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.16. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [12 ]
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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 780 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Több hosszméretben áll rendelkezésre (több a jobb) 2 db
Distalis külső diameter (kisebb a jobb) 0,60 mm (1,8F)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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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Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Több hosszméretben áll rendelkezésre (több a
jobb)
Distalis külső diameter (kisebb a jobb)

Premier G.Med
A
Cardio
részszempontok
Értékelési
súlyszámai
pontszám
(adott esetben Értékelési
és
az alszempontok pontszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
80
10
800
5
10
50
5

10

50

5

10

50

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 780 000 Ft
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ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 16. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást.
Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.17. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
12179295-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 330 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Torque-controll (egyik oldali csavarásnál a amásik oldan történő elfordulás mértéke) 1:1-hez
Hydrophil bevonat igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 780 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Torque-controll (egyik oldali csavarásnál a amásik oldan történő elfordulás mértéke) 1:1
Hydrophil bevonat igen (distalis 30 cm)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

48.

(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.)
A
Premier G. Med Kft.
MedlineS Kft.
részszempontok
Értékelési
Értékelési
Az értékelés részszempontjai (adott esetben
súlyszámai
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
alszempontjai is)
(adott esetben
és
és
pontszám
pontszám
az alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
Ajánlati ár (nettó Ft)
80
8,513513514 681,0810811
10
800
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
5
10
50
10
50
Torque-controll (egyik oldali csavarásnál a
amásik oldan történő elfordulás mértéke)
3
10
30
1,9
5,7
Hydrophil bevonat
5
10
50
10
50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:
811,0810811
905,7

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
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Ajánlati ár (nettó Ft) 2 780 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.18. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Premier G. Med Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
12179295-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 666 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 556 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

Premier G. Med Kft.
MedlineS Kft.
A
részszempontok
Értékelési
Értékelési
súlyszámai
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
(adott esetben
és
és
pontszám
pontszám
az alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
80
8,513513514 681,0810811
10
800
5
10
50
10
50
731,0810811

850
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 556 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 18. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra
megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.19. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o igen 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) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [0 ]
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2

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
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: NETTÓ
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2
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 o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.20. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 56]
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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 466 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Proximális és disztális shaft vastagság (mm) kisebb a jobb Proximalis: 0,63 mm Distalis 0,81 mm
Crossingprofil a 1.25 mm- es ballon esetében (kisebb jobb) 0,5 mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medline Kft.
Székhelye:
2040 Budaöers, Petőfi Sándor u. 60.
10823596-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 760 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Proximális és disztális shaft vastagság (mm) kisebb a jobb Proximalis shaft: 0.63 mm (1.9F), a distális shaft: 0.79 mm (2.36F) vastagságú
Crossingprofil a 1.25 mm- es ballon esetében (kisebb jobb) 0.0187”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 233 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Proximális és disztális shaft vastagság (mm) kisebb a jobb Proximális= 0,63 mm; Disztális=0,78 mm
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Crossingprofil a 1.25 mm- es ballon esetében (kisebb jobb) 0,0190 inch
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
Adószám 14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 654 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Proximális és disztális shaft vastagság (mm) kisebb a jobb Proximális: 0,67 mm Disztális: 0,80 mm
Crossingprofil a 1.25 mm- es ballon esetében (kisebb jobb) 0,60 mm (0,26”)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Proximális és disztális shaft vastagság
(mm) kisebb a jobb
Crossingprofil a 1.25 mm- es ballon
esetében (kisebb jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)
80

Novomed Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

5,5

5

10

5

9,869565217

5

9,54964

Medline Kft.
Értékelési
pontszám

SUTURA Kft.

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

440 5,222058824 417,7647059
50
49,34782609
47,7482

10
9,956097561
10

586,8107

50
49,7804878

Értékelési
pontszám

Premier G.Med Cardio

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

10

800

6,5

520

10

50

10

10

50 9,579439252

50
47,89719626

50 9,857894737 49,28947368 7,473076923 37,36538462
567,4478045

949,2894737

655,5286499

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
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ponthatárok közötti pontszámot: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Adószám 12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 233 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 20. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást.
Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.21.] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 7]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 6 380 000Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Hosszméret választék (db) több a jobb 7 féle
Crossingprofil a 2 mm- es ballont esetében (kisebb jobb) 0,56 mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medline Kft.
Székhelye:
2040 Budaöers, Petőfi Sándor u. 60.
10823596-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 6 800 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Hosszméret választék (db) több a jobb Elérhető hosszválaszték: 10-;12-;15- és 20 mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 400 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 18
Hosszméret választék (db) több a jobb 10
Crossingprofil a 2 mm- es ballont esetében (kisebb jobb) 0.020”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 220 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Hosszméret választék (db) több a jobb 5 db
Crossingprofil a 2 mm- es ballont esetében (kisebb jobb) 0,028” (0,71 mm)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
ajánlata érvényessé nyilvánítható.
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Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 780 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Hosszméret választék (db) több a jobb 7
Crossingprofil a 2 mm- es ballont esetében (kisebb jobb) 0.51mm/0.0209”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
ajánlata érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
A
Novomed Kft.
Medline Kft.
MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
MedlineS Kft.
részszempontok
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
súlyszámai
Az értékelés részszempontjai (adott
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
(adott esetben
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
esetben alszempontjai is)
és
és
és
és
és
az
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
alszempontok
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
súlyszámai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
80
7,206896552 576,5517241 6,823529412 545,8823529
10
800 8,586206897 686,8965517 9,284518828 742,7615063
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
5
10
50
10
50
5,5
27,5
10
50
10
50
Hosszméret választék (db) több a jobb
5
13,85714286 69,28571429
4,6
23
10
50
5,5
27,5
7,3
36,5
Crossingprofil a 2 mm- es ballont
esetében (kisebb jobb)
5
9,001
45,005
10
50
9,82
49,1
7,3
36,5 9,440191388 47,20095694
Összpontszám:
740,8424384
668,8823529
926,6
800,8965517
876,4624632

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
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Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 400 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 18
Hosszméret választék (db) több a jobb 10
Crossingprofil a 2 mm- es ballont esetében (kisebb jobb) 0.020”
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények
mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel
arra, hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra,
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kapacitás szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 190 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Hosszméret választék (db) több a jobb 5 darab
Crossingprofil a 2 mm- es ballont esetében (kisebb jobb) 0,0199 inch
indokolása: T. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelést a
részek tekintetében.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.22. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 6]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve:
Medline Kft.
Székhelye:
2040 Budaöers, Petőfi Sándor u. 60.
10823596-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 440 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Crossing profil (mm) kisebb a jobb 0.0202”
Hosszválaszték a 2.5 mm- es ballonnál (több a jobb) Elérhető hosszválaszték: 10-;12-;15-,20- és 30 mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 552 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Crossing profil (mm) kisebb a jobb 2,5 mm ballonnál=0,0205 inch
Hosszválaszték a 2.5 mm- es ballonnál (több a jobb) 5 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 520 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 18
Crossing profil (mm) kisebb a jobb 0.020”
Hosszválaszték a 2.5 mm- es ballonnál (több a jobb) 10
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 824 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Crossing profil (mm) kisebb a jobb 0.51mm/0.0209”
Hosszválaszték a 2.5 mm- es ballonnál (több a jobb) 7
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai
is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Crossing profil (mm)
kisebb a jobb
Hosszválaszték a 2.5 mmes ballonnál (több a jobb)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

A
Medline Kft.
részszempontok
Értékelési
súlyszámai
pontszám
(adott esetben
Értékelési
és
az
pontszám
súlyszám
alszempontok
szorzata
súlyszámai is)
80
5,222058824 417,7647059
5
5
5

SUTURA Kft.
Értékelési
pontszám

MEDTECH Kft

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

MedlineS Kft.

Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

10

800

7,525

10

50

5,5

9,910891089 49,55445545 9,780487805 48,90243902

10

50 9,612440191 48,06220096

10

50

10

5,5

50

27,5
544,8191613

5,5

27,5
926,402439

602 7,006276151 560,5020921
27,5

729,5

10

7,3

50

36,5
695,064293

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
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Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 552 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Medifair Kft. (1222 Budapest, Badacsony u. 9., 12584187-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 22. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.23. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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2

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

2

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

2

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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 358 500
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Crossing profil az 5 mm átmérőnél (mm) kisebb a jobb 0.36mm/0.027”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 450.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 31 hónap
Crossing profil az 5 mm átmérőnél (mm) kisebb a jobb 0,889 mm
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alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Crossing profil az 5 mm átmérőnél
(mm) kisebb a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)
80
5
10

Vascular Venture Kft.
MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
8,17
653,6
10
800
10

50

10

50

7,942857143 79,42857143

10

100

783,0285714

950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
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Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 358 500
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.24. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
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2

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 935 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Lesion Entry profil (mm) kisebb a jobb 0,38 mm
Hossz- és átmérőválaszték (több- jobb) 59 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 915 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Lesion Entry profil (mm) kisebb a jobb 0,43 mm
Hossz- és átmérőválaszték (több- jobb) 59 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
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érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
A
Novomed Kft.
Premier G.Med Cardio
részszempontok
Értékelési
Értékelési
Az értékelés részszempontjai
súlyszámai
pontszám
pontszám
(adott esetben alszempontjai (adott esetben
Értékelési
Értékelési
és
és
is)
az
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
alszempontok
szorzata
szorzata
súlyszámai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
80
8,139817629 651,1854103
10
800
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
5
10
50
10
50
Lesion Entry profil (mm) kisebb
a jobb
5
10
50 8,953488372 44,76744186
Hossz- és átmérőválaszték
(több- jobb)
5
10
50
10
50
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
801,1854103
944,7674419

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
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A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 915 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.25. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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2

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

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 957 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hóanp
RBP nagysága (Hgmm) nagyobb a jobb 16720 Hgmm (22 ATM)
Hossz- és átmérőválaszték (több- jobb) 59 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2.250.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
RBP nagysága (Hgmm) nagyobb a jobb 15200 Hgmm
Hossz- és átmérőválaszték (több- jobb) 72 db (Átmérő: 11-féle; Hossz: 6-féle)
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alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med
A
Cardio
Vascular Venture Kft.
részszempontok
súlyszámai
Értékelési
Értékelési
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben
pontszám
pontszám
(adott esetben alszempontjai is)
Értékelési
Értékelési
az
és
és
pontszám
pontszám
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
Ajánlati ár (nettó Ft)
80
10
800
8,83
706,4
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
5
10
50
10
50
RBP nagysága (Hgmm) nagyobb a
jobb
5
10
50 9,181818182 45,90909091
Hossz- és átmérőválaszték (többjobb)
5
8,375
41,875
10
50
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
941,875
852,3090909

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
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P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 957 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Cardiosolutions Kft. (1085 Budapest, József körút 69., 25331484-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 25. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.26. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 950 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Hosszméretválaszték - több a jobb 3 db
Átmérőválaszték (több- jobb) 4 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
10661644-2-43

Biotronik Hungária Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
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Ajánlati ár (nettó Ft) 139 000 Ft/db összesen: 2 780 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Hosszméretválaszték - több a jobb 3 db (10-15-20mm)
Átmérőválaszték (több- jobb) 4 db (2,0-2,5-3,0-3,5 mm)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Hosszméretválaszték - több a jobb
Átmérőválaszték (több- jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária
A
Kft.
Premier G.Med Cardio
részszempontok
súlyszámai
Értékelési
Értékelési
(adott esetben
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
az
és
és
pontszám
pontszám
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
80
10
800 7,334177215 586,7341772
5
5
5

10
10
10

50
50
50
950

10
10
7,75

50
50
38,75
725,4841772

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
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MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 139 000 Ft/db összesen: 2 780 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.27. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem

77.

2

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 980 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Min. 30 Hgmm nyomás elérése igen
Nyomógombos Y kialakítás, nem csavaros torquer igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 4 380 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Min. 30 Hgmm nyomás elérése igen
Nyomógombos Y kialakítás, nem csavaros torquer nem
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
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érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Min. 30 Hgmm nyomás elérése
Nyomógombos Y kialakítás, nem
csavaros torquer
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Novomed Kft.
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 9,178082192 734,2465753

5
5

10
10

50
50

10
10

50
50

5

10

50

1

5

950

839,2465753

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
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A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 980 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 27. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást.
Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.28. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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2

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

2

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

2

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:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 095 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Flowkapacitás a 6F átmérőnél - nagyobb a jobb 38 ml/sec 1000psi-nél
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel száma) 80 darab
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 415 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Flowkapacitás a 6F átmérőnél - nagyobb a jobb 30 ml/sec
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel száma) 44 db
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2
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(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Flowkapacitás a 6F átmérőnél nagyobb a jobb
Katéter görbületválaszték (eltérő
görbületű kivitel száma)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

SUTURA Kft.
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 7,964664311 637,1731449

5

10

50

5

10

50 8,105263158 40,52631579

5

10

50
950

10

50

5,5

27,5
755,1994607

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 095 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Medifair Kft. (1222 Budapest, Badacsony u. 9., 12584187-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 28. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.29. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
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2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7 250 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Flowkapacitás a 5F átmérőnél - nagyobb a jobb 15,2 ml/sec
Katéter görbületválaszték (eltérő görbületű kivitel száma) 106 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Flowkapacitás a 5F átmérőnél nagyobb a jobb
Katéter görbületválaszték (eltérő

súlyszám
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Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5
5

10
10

50
50
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görbületű kivitel száma)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7 250 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2
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2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.30. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
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adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1.200.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Belső átmérő (nagyobb a jobb) 0.157”(1.45mm)
Külső átmérő (kisebb a jobb) 0.066”(1.68mm)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Belső átmérő (nagyobb a jobb)
Külső átmérő (kisebb a jobb)

súlyszám
80

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5

10

50

5

10

50

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
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A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1.200.000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.31. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 224 250,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték, több a jobb 3 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 259 500,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérőválaszték, több a jobb 3 db (5F, 6F, 7F)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérőválaszték, több a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5
10

SUTURA Kft.
B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 8,777456647 702,1965318
10
10

50
100
950

10
10

50
100
852,1965318

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
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12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 224 250,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.32. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o igen 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:
75.
§ (1)
Eredménytelen
o A szerződés megkötését megtagadták

az

eljárás,

ha

b) kizárólag

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
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érvénytelen

ajánlatot

vagy

részvételi

jelentkezést

nyújtottak

be;

2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
A CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33., 10240616-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen - a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 32. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra
megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

2
V.2 Az eljárás eredménye
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):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
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 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 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.33. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Ajánlati ár (nettó Ft) 155 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
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25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 155 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: szállítás koordinálása
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

2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Biometrix s.r.o., 93101 Samorin Vicenzy 16, Szlovákia, SK 2022288994
2
V.2.10) 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: Biometrix s.r.o., 93101 Samorin Vicenzy 16, Szlovákia, SK 2022288994
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:
SYNovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.
24381455-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 137 500
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
- T. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelést a rész
tekintetében.
- T. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően a kizáró okok fenn nem állását a rész tekintetében.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.34. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o igen X nem
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2

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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

2
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [0 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
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 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 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.35. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
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:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 120 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
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érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 110.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 34 hónap
Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Ajánlati ár (nettó Ft) 87 500,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Kompatibilitás a katéteres labor
műszereivel
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

MEDTECH Kft
B.Braun Trading Kft.
Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
5,8
464
10
800 6,236363636 498,9090909

5
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10

50

10

50

5

10

50

10

50

10

50

564

900
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598,9090909

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 87 500,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: szállítás koordinálása
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

2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Biometrix s.r.o., 93101 Samorin Vicenzy 16, Szlovákia, Biometrix s.r.o., 93101 Samorin Vicenzy 16, Szlovákia, SK 2022288994
2
V.2.10) 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
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ajánlatában: Biometrix s.r.o., 93101 Samorin Vicenzy 16, Szlovákia, SK 2022288994
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:
SYNovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.
24381455-2-41
T. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelést a rész
tekintetében.
T. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően a kizáró okok fenn nem állását a rész tekintetében.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.36. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
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2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 9 900 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Eszköz mérési pontossága (drift) (Hgmm) kisebb a jobb 2 Hgmm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Eszköz mérési pontossága (drift)
(Hgmm) kisebb a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5

10

50
900

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
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Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 9 900 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.37. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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2

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

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 9 500 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Megtöretéssel szembeni ellenállás mértéke (N) 5 N
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

súlyszám

Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata

103.

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Megtöretéssel szembeni ellenállás
mértéke (N)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

80

10

800

5

10

50

5

10

50
900

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 9 500 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem

104.

2

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.38. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 1]

105.

2

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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 900 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:

106.

P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 900 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.39. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

107.

2

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

2

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:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Ajánlati ár (nettó Ft) 78 63 900 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)

súlyszám
80
5

B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50

108.

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 78 63 900 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

109.

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.40. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 5]
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:

Vascular Venture Kft.

110.

Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7.000.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 32 hónap
RBP atm nagyobb a jobb 18 ATM
Hossz- átmérőválaszték mátrix (összesen) előny a több 48-féle
Platinium krómium alapanyag igen- nem igen
Strut vastagság (vékonyabb jobb) 0.0032”(0.081mm)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
10661644-2-43

Biotronik Hungária Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.

Ajánlati ár (nettó Ft) 49 000 Ft/db; összesen: 4 900 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
RBP atm nagyobb a jobb 16 atm
Hossz- átmérőválaszték mátrix (összesen) előny a több 66 db (10 hossz, 9 átmérő
Platinium krómium alapanyag igen- nem nem, CrCo L-605
Strut vastagság (vékonyabb jobb) 0,0024”=60 mikron=0,06mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3800000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
RBP atm nagyobb a jobb 16
Hossz- átmérőválaszték mátrix (összesen) előny a több 60
Platinium krómium alapanyag igen- nem nem
Strut vastagság (vékonyabb jobb) 68 µm, azaz 0.0027”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

111.

Ajánlattevő neve:
Cardiosolutions Kft.
Székhelye:
1085 Budapest, József körút 69.
25331484-2-42
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 9 90 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
RBP atm nagyobb a jobb 18
Hossz- átmérőválaszték mátrix (összesen) előny a több 38
Platinium krómium alapanyag igen- nem nem
Strut vastagság (vékonyabb jobb) 70 µm (0,0028”)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
RBP atm nagyobb a jobb
Hossz- átmérőválaszték
mátrix (összesen) előny a
több
Platinium krómium alapanyag
igen- nem
Strut vastagság (vékonyabb
jobb)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Biotronik Hungária Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
7,979591837 638,3673469

MEDTECH Kft
Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 5,885714286 470,8571429

5
2,5

10
9

50
22,5

10
9

50
22,5

10
10

2,5

10

2,5

1

1,5

1

2,5

10

2,5

10

25

9

22,5

7,75

50
25

Cardiosolutions Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
6,70951586 536,7612688
10
10

50
25

25 9,181818182 22,95454545 7,545454545 18,86363636 6,181818182 15,45454545

762,3673469

920,4545455

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

112.

25

1

2,5

19,375 8,714285714 21,78571429
609,0957792

651,5015285

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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3800000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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

113.

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.41. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 996 000 Ft

114.

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Minél több indikációs terület megadása (CE) 9 db
Continous sinusoid technológia alkalmazása nem
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Minél több indikációs terület megadása
(CE)
Continous sinusoid technológia
alkalmazása
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5

10

50

5

1

5
905

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:

115.

P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 996 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.42. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 600 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 60
Radialis feszítő erő (nagyobb a jobb) 16
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 070 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
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Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 30 db
Radialis feszítő erő (nagyobb a jobb) 1,75 N/mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
Radialis feszítő erő (nagyobb a jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 7,956521739 636,5217391

5

10

50

10

50

5
5

10
10

50
50

5,5
10

27,5
50

950

764,0217391

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
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P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 600 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.43. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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Az eljárás eredményes volt x igen o nem
2
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 556 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 52
3 mm- es átmérőjű stent crossing profilja (kisebb jobb) 0,041”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott

súlyszám

MedlineS Kft.
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esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
3 mm- es átmérőjű stent crossing
profilja (kisebb jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

80

Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5

10

50

5

10

50
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 556 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
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ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Cardiosolutions Kft. (1085 Budapest, József körút 69., 25331484-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 43. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.44. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7 787 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 42 db
Tágítással cellasérülés nélkül elérhető cellaátmérő nagysága mm- ben a 3 mm- nél kisebb stentnél (nagyobb jobb) 8 mm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
Tágítással cellasérülés nélkül elérhető
cellaátmérő nagysága mm- ben a 3 mmnél kisebb stentnél (nagyobb jobb)

súlyszám
80

Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

2

10

20

8

10

80
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A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7 787 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2
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V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.45. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

125.
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2

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 000 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 60
2 mm- es stent crossing profilja (kisebb jobb) 0.035”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 1 945 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 6
2 mm- es stent crossing profilja (kisebb jobb) 0.039”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
2 mm- es stent crossing profilja
(kisebb jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei

súlyszám

80

MEDTECH Kft
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
9,7525
780,2

MedlineS Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

10

50

5

10

50

1,9

9,5

5

10

50 9,076923077 45,38461538
930,2

904,8846154
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ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 2 000 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
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V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Cardiosolutions Kft. (1085 Budapest, József körút 69., 25331484-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 45. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.46. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2
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2

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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 070 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Hosszméret választék (több a jobb) 8
Átmérő választék több a kedvezőbb 8
Minél több indikációs terület megadása (CE) (db) több a jobb 10
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Hosszméret választék (több a jobb)
Átmérő választék több a kedvezőbb
Minél több indikációs terület megadása
(CE) (db) több a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5
5
2,5

10
10
10

50
50
25

2,5

10

25
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 5 070 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.47. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 5.670.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 13 hónap
RBP 18 ATM
Polimer felszívódási ideje (hónap) kisebb a jobb 4 hónap
Tip profile (mm) kisebb a jobb 0.017”(0.043mm)
Méretválaszték (hossz- átmérő mátrix (több jobb) 53-féle
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
RBP
Polimer felszívódási ideje (hónap)
kisebb a jobb
Tip profile (mm) kisebb a jobb
Méretválaszték (hossz- átmérő mátrix
(több jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5
2,5

10
10

50
25

2,5

10

25

2,5

10

25

2,5

10

25
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
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követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 5.670.000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [] I.48. Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

133.

2

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

2

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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 149 900 Ft/db, összesen: 5 996 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 54 db 6 átmérő, 9 hossz
TLR a legnagyobb esetszámú vizsgálatban (kisebb jobb) Biosience 12 hónap után:3,4% 24 hónap után 6.0%
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)

súlyszám

80
5

Biotronik Hungária
Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
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Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
TLR a legnagyobb esetszámú
vizsgálatban (kisebb jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

5

10

50

5

10

50
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 149 900 Ft/db, összesen: 5 996 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.49. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 2]
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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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7 194 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Cellasérülés nélkül elérhető legnagyobb periméter (mm) nagyobb a jobb 28 mm
Méretválaszték (több- jobb) 48 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Cellasérülés nélkül elérhető legnagyobb
periméter (mm) nagyobb a jobb
Méretválaszték (több- jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5
5

10
10

50
50
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 7 194 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

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

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.50.] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 12 954 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 73 db
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 0,177N
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:

Premier G. Med Cardio Kft.
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Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 9 300 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 48 db
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 19,7 N/cm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Novomed Kft.
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db)
több a jobb
Radiális erő nagysága (N) több a
jobb
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

7,46132468710 596,905975800

Premier G.Med Cardio
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

10

50

5

10

50 6,917808219

34,5890411

5

10

50
746,905975950

10

50
934,5890411

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 12 954 000 Ft
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 9 300 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata egyedüli érvényes ajánlatként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárás ezen részébenban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
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szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági
követelméyneknek való megfelelést.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [I.51.] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [11 ]
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:
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

Novomed Kft.
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

2 996 000 Ft
24 hónap
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Radiális erő nagysága (N) több a jobb

0,152N
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb
39 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
2 798 000,00 Ft

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24 hónap
Radiális erő nagysága (N) több a jobb

0,11 N/mm2
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb
87 darab
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 600 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 18
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 16
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 60
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft) 6 200 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 19,7 N/cm
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Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 48 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Ajánlati ár (nettó Ft) 7 556 000,00 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 150 000 N/m2-180 000 N/m2
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb Átmérő 7 db, hosszúság 9 db
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft) 3 780 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 36 hónap
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 1:1
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 54
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft) 3.600.000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24 hónap
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 0.26N/mm
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 47-féle
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:

SYNovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhelye:
24381455-2-41

1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.

Ajánlati ár (nettó Ft) 5 640 000
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap) 24
Radiális erő nagysága (N) több a jobb 45000N
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb 26
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Radiális erő nagysága (N) több a
jobb
Átmérő-hosszválaszték (db)
több a jobb
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
B.Braun Trading Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
4,332715723 346,6172578
10
50

súlyszám

80

Novomed Kft.
SUTURA Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
9,405206943 752,4165554
10
800

MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
7,995
639,6 5,061612903 404,9290323

5

10

50

10

50

5,5

27,5

10

50

5

10

50

10

50

10

50

10

50

5,034482759 25,17241379

10

50 7,206896552 36,03448276 5,965517241 29,82758621

5

877,5889692

950

Vascular Venture Kft.
MedlineS Kft.
Synovis Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
7,995
639,6 7,661904762 612,952381 5,464893617 437,1914894
10
50
10
50
10
50
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753,1344828

534,7566185

10
50
10
50
10
50
10
50
5,965517241 29,82758621 5,862068966 29,31034483 6,586206897 32,93103448 3,689655172 18,44827586
476,444844

768,9103448

745,8834154

555,6397652

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)
2 798 000,00 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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2

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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 51. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra
megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
A Cardiosolutions Kft. (1085 Budapest, József körút 69., 25331484-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a haemodinamikai anyagok (Kardiológia) 51. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.52. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták

147.

2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft)
2 385 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb
35
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

10

10

100
950
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Ajánlati ár (nettó Ft)
2 385 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

149.

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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.53. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
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Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Méretválaszték (több a jobb)
Strut vastagság (mm) kisebb a jobb

1 800 000 Ft
24
17
0,0024

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Méretválaszték (több a jobb)
Strut vastagság (mm) kisebb a jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5
5
5

Biotronik Hungária
Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10
10
10

50
50
50
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
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A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

1 800 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.54. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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2

Az eljárás eredményes volt o igen 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: 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
T. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelést a részek
tekintetében.
Euromedic Trading Kft. (1051 Budapest, Dorottya u. 1., 12077571-2-41) ajánlata érvénytelen a megajánlott rész vonatkozásában az alábbi indokok szerint: T. Ajánlattevő ajánlata valamennyi megajánlott
részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be
hiánypótlást (EEKD és forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra).
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

2
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):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
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 nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.55. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 3 ]
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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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
2 838 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24 hónap
Shaft teljes hosszában „ braided „ drótfonat merevítés mindkét méret esetében
igen
Belső átmérő nagysága 6 F- es katéternél (nagyobb jobb)
1,78 mm (0,070”)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

Medtech Kft.
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
1460 000

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Shaft teljes hosszában „ braided „ drótfonat merevítés mindkét méret esetében

igen
Belső átmérő nagysága 6 F- es katéternél (nagyobb jobb)
0.041”
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
MEDTECH Kft
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

súlyszám

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

Premier G.Med Cardio
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
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Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Shaft teljes hosszában „ braided „
drótfonat merevítés mindkét méret
esetében
Belső átmérő nagysága 6 F- es
katéternél (nagyobb jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

80

10

5

10

50

10

50

5

10

50

10

50

6,271428571 31,35714286

10

50

5

800 5,630021142 450,4016913

931,3571429

600,4016913

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)
1460 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
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ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.56. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
4 360 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
18 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb
56 db
Eszközzel végzett utánkövetéses vizsgálat betegszáma (nagyobb- jobb)
507 beteg
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
10661644-2-43

Biotronik Hungária Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.

Ajánlati ár (nettó Ft)

129 000 Ft/db, összesen: 5 160 000 Ft

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24 hónap
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb

25 db (5 hossz, 5 átmérő)
Eszközzel végzett utánkövetéses vizsgálat betegszáma (nagyobb- jobb)
DELUX vizsgálat n=1064
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

158.

2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Biotronik Hungária Kft.
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
Eszközzel végzett utánkövetéses
vizsgálat betegszáma (nagyobbjobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

Premier G.Med Cardio
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
10
800

súlyszám

Értékelési
pontszám

80

8,604651163

688,372093

5

10

50

5,5

27,5

5,017857143 25,08928571

10

50

5
5

10

50 5,288533835 26,44266917
813,4613787

903,9426692

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
4 360 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.57. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

160.

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
1 485 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Képalkotó sebesség (mm/sec) több a jobb
36 mm/sec
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság

súlyszám
80
5

Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10
50

161.

(hónap)
Képalkotó sebesség (mm/sec) több a
jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

10

10

100
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
1 485 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

162.

2

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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.58. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 2]

163.

2

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:
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

Medtech Kft.
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
400 000

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

24

Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb
60
Eszközzel végzett utánkövetéses vizsgálat betegszáma (nagyobb- jobb)
113
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
adószám: 14153589-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
1.900.000 Ft

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24 hónap

Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb

7db
Eszközzel végzett utánkövetéses vizsgálat betegszáma (nagyobb- jobb)
704 fő
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
MEDTECH Kft

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

súlyszám

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság

80
5

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 2,894736842 231,5789474
10
50
5,5
27,5

164.

(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
Eszközzel végzett utánkövetéses
vizsgálat betegszáma (nagyobbjobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

5
5

10

50

2,05

10,25

2,444602273 12,22301136

10

50

912,2230114

319,3289474

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)
400 000
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

165.

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

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.59. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

166.

2

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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a jobb

4 200 000 Ft
12
6

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Átmérő-hosszválaszték (db) több a
jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Biotronik Hungária
Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

10

10

100
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)

4 200 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.60. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
3 ágú csap és összekötő megléte

122 500 Ft
24
igen
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alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
3 ágú csap és összekötő megléte
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5
10

B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10
10

50
100
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)

122 500 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.61. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
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2

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

2

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:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Nyomásmérő cső választék (db) több a jobb

143 600 Ft
24
2

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Nyomásmérő cső választék (db) több a

súlyszám
80
5
5

B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10
10

50
50

172.

jobb
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

900

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)

143 600 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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2

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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.62. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o igen 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) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [0 ]
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2

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
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 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 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.63. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

159 600 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
B. Braun Trading Kft.
Székhelye:
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
25061978-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft)

159 600 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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
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legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.64. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o igen 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) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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

2
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [0 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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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:
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 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
2
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.65. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
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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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)
1 9 500 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Érkompatibilitás mérettartománya mm- ben
(nagyobb a jobb)
3-8 mm
Guiding katéter kompatibilitás Fr- ben (kisebb a
jobb)
6 Fr
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Érkompatibilitás mérettartománya mmben (nagyobb a jobb)
Guiding katéter kompatibilitás Fr- ben
(kisebb a jobb)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5

10

50

5

10

50

5

10

50
950

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft)
1 9 500 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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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2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.1. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 6 ]
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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
25 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
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nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
59 100 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
17 700 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Nettó ajánlat ár (Ft)
23 940 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
24381455-2-41

SYNovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

30 000 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Novomed Kft.
COOK-Medical Kft.
SUTURA Kft.
B.Braun Trading Kft.
Synovis Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
7,247058824 579,7647059 3,695431472 295,6345178
10
800 7,654135338 612,3308271
6,31
504,8
10

50
629,7647059

10

50

10

345,6345178

50
850

10

50
662,3308271

10

50
554,8

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
17 700 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 1. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást. Ajánlattevő
felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.2. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
159 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

súlyszám

Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
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Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

80

10

800

5

10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
159 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 2. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást. Ajánlattevő
felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.3. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
2
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2
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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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
837 600 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 224 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
957 600 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Novomed Kft.
MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
10
800 7,158823529 572,7058824 8,872180451 709,7744361
10

50
850

10

50
622,7058824

10

50
759,7744361

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43

190.

Nettó ajánlat ár (Ft)
837 600 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.4. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2
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Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
80
474 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
5
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
80
474 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:

193.

2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 4. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást. Ajánlattevő
felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.5. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 197 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező)
4
Hosszméret választék: 50-300 cm közötti (több a
kedvező)
12
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 100 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező)
6
Hosszméret választék: 50-300 cm közötti (több a
kedvező)
6
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14772423-2-41

Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, Hidász u. 1.

2 375 000
Nettó ajánlat ár (Ft)
Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező)
7
Hosszméret választék: 50-300 cm közötti (több a
kedvező)
6
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
3 000 000
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Ft
34
6

Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező)
Hosszméret választék: 50-300 cm közötti (több a
kedvező)

6

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Min. 4 féle átmérőben (több a
kedvező)
Hosszméret választék: 50-300
cm közötti (több a kedvező)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5
2
2

SUTURA Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
9,267223382 741,3778706
10

MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 5,168421053 413,4736842
50

10

50

6,142857143 12,28571429 8,714285714 17,42857143

10

20 8,714285714 17,42857143

5,5

11

10

50

20
823,6635848

10

Vascular Venture Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
4,3
344

5,5

11
878,4285714

494,4736842

10

5,5

50

11
422,4285714

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 100 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.6. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
1 200 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
10437216-2-43

Medtech Kft.
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
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Nettó ajánlat ár (Ft)
1 020 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
718 800 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Premier G.Med
COOK-Medical Kft.
MEDTECH Kft
Cardio
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
6,391
511,28 7,342352941 587,3882353
10
800
10

50
561,28

10

50
637,3882353

10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
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Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
718 800 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.7. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
12179295-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Hosszméret választék: 180-300 cm hosszú (több a
kedvező)

1 488 000 Ft
24
4

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
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adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Hosszméret választék: 180-300 cm hosszú (több a
kedvező)

1 320 000 Ft
24
3

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G. Med Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Hosszméret választék: 180-300 cm
hosszú (több a kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
8,983870968 718,7096774
10
800

5

10

50

10

50

5

10

50

7,75

31

818,7096774

881

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
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Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 320 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
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2

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.8. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
95 700 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

345 000 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Novomed Kft.
COOK-Medical Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 3,496521739 279,7217391
10

50
850

10

50
329,7217391

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.

205.

Székhelye:
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
95 700 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.9. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták

206.

2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 6 ]
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:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Hosszméret választék: 30-120 cm (több a kedvező)

750 000 Ft
24
5

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
352 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Hosszméret választék: 30-120 cm (több a kedvező)
4
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
10437216-2-43

Medtech Kft.
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
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Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Hosszméret választék: 30-120 cm (több a kedvező)

720 000 Ft
24
6

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
25061978-2-41

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Hosszméret választék: 30-120 cm (több a kedvező)

525 000 Ft
24
4

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
adószám: 14153589-2-43

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Hosszméret választék: 30-120 cm (több a kedvező)

660 000
Ft
34
4

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai

súlyszám

COOK-Medical Kft.

SUTURA Kft.

MEDTECH Kft
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B.Braun Trading Kft.

Vascular Venture Kft.

(adott esetben alszempontjai
is)

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Hosszméret választék: 30-120
cm (több a kedvező)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

80

Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
5,23
418,4
10
800
5,40625
432,5 7,042857143 563,4285714 5,806818182 464,5454545
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50

5

8,5
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7
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10
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7
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7
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532,5
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
352 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
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ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A Novomed Kft. (1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50., 10609882-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 9. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást. Ajánlattevő
felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.10. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
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2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 184 400 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Hosszméret választék: 55-110 cm (több a
kedvező)
5
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 764 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Hosszméret választék: 55-110 cm (több a
kedvező)
3
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Hosszméret választék: 55-110 cm
(több a kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Premier G.Med Cardio
Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 7,042857143 563,4285714

5

10

50

10

50

5

10

50

6,4

32

900

645,4285714

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
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Székhelye:
14772423-2-41

1026 Budapest, Hidász u. 1.

Nettó ajánlat ár (Ft)

1 184 400 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.11. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

1 184 400 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 184 400 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2
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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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ I.12. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
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Nettó ajánlat ár (Ft)
543 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
294 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med Cardio

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
5,872928177 469,8342541
10
800
10

50

10

50

519,8342541

850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
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Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
294 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.13. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
490 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:

SYNovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhelye:
24381455-2-41

1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

550 000 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Novomed Kft.
Synovis Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 9,018181818 721,4545455
10

50
850

10

50
771,4545455

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
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A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
490 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.14. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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2

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

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
4 897 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
4 289 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:

B. Braun Trading Kft.
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Székhelye:
25061978-2-41

1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
4 450 000
Ft
24

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Novomed Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

SUTURA Kft.
B.Braun Trading Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
8,882695253 710,6156202
10
800 9,675393258 774,0314607
10

50
760,6156202

10

50
850

10

50
824,0314607

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
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MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
4 289 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
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2

2
A szerződés száma: [ II.15. ] Rész száma: [ II.15. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 4]
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:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
45 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

55 500 Ft
24
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alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
39 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
24381455-2-41

SYNovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

66 000 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

COOK-Medical Kft.
Premier G.Med Cardio Vascular Venture Kft.
Synovis Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
8,8
704 7,324324324 585,9459459
10
800 6,318181818 505,4545455
10

50
754

10

50
635,9459459
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10

50
850

10

50
555,4545455

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
39 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

227.

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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.16. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 7]
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:

Novomed Kft.
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
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10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

163 500 Ft
24

Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
124 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
405 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
11883524-2-13

174 000 Ft
24

Medlines Kft.
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

144 000
Ft
36

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

súlyszám

Novomed Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám
és
súlyszám

SUTURA Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám
és
súlyszám

MEDTECH Kft
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám
és
súlyszám
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Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám
és
súlyszám

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám
és
súlyszám

szorzata

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

80
5

7,853211009 628,2568807
10

50
678,2568807

szorzata

10
10

szorzata

szorzata

800 3,766666667 301,3333333 7,439655172 595,1724138
50
850

10

50
351,3333333

10

50
645,1724138

szorzata

8,78125

702,5

10

50
752,5

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
12004692-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
124 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
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ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 16. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást.
Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
A Cardiosolutions Kft. (1085 Budapest, József körút 69., 25331484-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 16. részre a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a rész tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, amely tekintetében árindoklás kérés került kiküldésre részére, amit Ajánlattevő nem teljesített határidőben.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.17. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
424 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
660 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai

súlyszám

Premier G.Med Cardio

Vascular Venture Kft.
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(adott esetben alszempontjai is)
Értékelési
pontszám
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

80

10

5

10

Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
és
és
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
800 6,788636364 543,0909091
50
850

10

50
593,0909091

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
424 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
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ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.18. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
537 000 Ft
Fizetési határidő (nap)
30
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Fizetési határidő (nap)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5
5

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10
50
10

50
900

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
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P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
537 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.19. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

810 000 Ft
36

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
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Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14772423-2-41

632 400 Ft
24

Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, Hidász u. 1.
1 053 000
Ft
24

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Biotronik Hungária Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

COOK-Medical Kft.
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
8,026666667 642,1333333
10
800 6,405128205 512,4102564
10

50
692,1333333

10

50
850

10

50
562,4102564

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
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Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)

632 400 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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: Cook Deutschland
M1
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.20. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 21]
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:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 368 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
42
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
11 sec
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
a kedvező)
28 atm
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alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke
RBP (nagyobb a kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800

5
3

10
10

50
30

3

10

30
910

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
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A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 368 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen
- az angiográfiás anyagok 20. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem
tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)”, az „Indeflációs idő”, valamint a „Ballon nyomásállóságának mértéke RBP” bírálati szempontokra megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett
megajánlásokat, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.21. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 10 ]
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:
10661644-2-43

Biotronik Hungária Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.

Nettó ajánlat ár (Ft)
420 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
9,4 sec
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
a kedvező)
15 atm
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:

Cook Medical Hungary Kft.
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Székhelye:
14480780-2-41

1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

282 000 Ft
24

9,31 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
312 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
18
13,2 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
18
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

531 000 Ft
24

3 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
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adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

504 000 Ft
35

10 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

334 800 Ft
42

4,9 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
25331484-2-42

Cardiosolutions Kft.
1085 Budapest, József körút 69.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

456 000 Ft
24

rövid
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
16
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12070907-2-43

Medtronic Hungária Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
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Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

358 800 Ft
36
2s

Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)

22 bar
(=21,71atm)

Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
a kedvező)

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Indeflációs idő (rövidebb a
kedvező)
Ballon nyomásállóságának
mértéke RBP (nagyobb a
kedvező)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Biotronik Hungária Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
7,042857143 563,4285714
10

50

COOK-Medical Kft.
MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
10
800 9,134615385 730,7692308 5,779661017 462,3728814
10

50 4,857142857 24,28571429

10

50

2

2,914893617 5,829787234 2,933404941 5,866809882 2,363636364 4,727272727

7

14

3

7,218332566

21,6549977 6,803777061 20,41133118 8,461999079 25,38599724 6,803777061 20,41133118
640,9133564

876,2781411

Vascular Venture Kft.
MedlineS Kft.
Cardiosolutions Kft.
Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
6,035714286 482,8571429 8,580645161 686,4516129 6,565789474 525,2631579 8,073578595 645,8862876
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785,168215

546,7842125

10
2,8

50
10
50
10
50
5,6 4,673469388 9,346938776 1,428571429 2,857142857

6,803777061 20,41133118 6,803777061 20,41133118
558,868474

7,63288807 22,89866421

766,2098829

601,018965

10
10

50
20

10

30
745,8862876

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)

282 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

247.

2

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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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: Cook Deutschland
M1
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 21. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)”, az „Indeflációs idő”, valamint a „Ballon
nyomásállóságának mértéke RBP” bírálati szempontokra megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlásokat, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.22. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem

248.

2

2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 7 ]
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:
10661644-2-43

Biotronik Hungária Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

456 000 Ft
36

10 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

420 000 Ft
24

13,26 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
16 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
312 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
18
13,2 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
18
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)

513 600 Ft
24
3 mp

10-16 (mérettől
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
függően)
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
504 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
35
<10 sec
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14 atm
a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Indeflációs idő (rövidebb a
kedvező)
Ballon nyomásállóságának
mértéke RBP (nagyobb a
kedvező)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária Kft.
COOK-Medical Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
súlyszám Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
80
7,157894737 572,6315789 7,685714286 614,8571429
5

10

50

2

3,7

7,4 3,036199095

3

8

24

10

9

654,0315789

MEDTECH Kft
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
10
800

50

5,5

Premier G.Med Cardio
Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
6,46728972 517,3831776 6,571428571 525,7142857

27,5

10

50

10

50

6,07239819 3,045454545 6,090909091

10

20

3,7

7,4

9

27

8

24

27

10

697,929541

30
863,5909091

614,3831776

607,1142857

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
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A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
312 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A SYNovis Medical Kft. (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em., 24381455-2-41) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 22. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazott az „Indeflációs idő” bírálati szempontra megajánlást.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.23. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
873 600 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
3 sec
Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
14-ig (mérettől
a kedvező)
függően)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 008 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
35
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
10 sec
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Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb
a kedvező)

14 atm

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med Cardio

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
Ballon nyomásállóságának mértéke
RBP (nagyobb a kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési pontszám Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800
8,8
704

5
2

10
10

50
20

10
3,7

50
7,4

3

10

30

10

30

900

791,4

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
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A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
873 600 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.24. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
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Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 120 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
20
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 285 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
3,5 sec
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
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érvényessé nyilvánítható
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
990 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Indeflációs idő (rövidebb a kedvező)
8 sec
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Biotronik Hungária Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Indeflációs idő (rövidebb a
kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Premier G.Med Cardio
MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
8,955357143 716,4285714 7,93385214 634,7081712
10
800

5

10

50

10

50

10

50

5

2,575

12,875

10

50

4,9375

24,6875

779,3035714

734,7081712

874,6875

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
990 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
2
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.25. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 9 ]
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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
5 940 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Markerek száma (több a kedvező)
4
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
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14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
8 400 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Markerek száma (több a kedvező)
8
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
8 724 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Markerek száma (több a kedvező)
6
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
nem
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
9 000 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
30
Markerek száma (több a kedvező)
8
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
nem
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
7 140 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Markerek száma (több a kedvező)
12
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
nem
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alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12070907-2-43

Medtronic Hungária Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Markerek száma (több a kedvező)
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)

8 094 000
Ft
36
8
nem

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
Markerek száma (több a
kedvező)
Passziv bevonat (igen/nem)
(igen a kedvező)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

súlyszám

80

Biotronik Hungária
Kft.
COOK-Medical Kft.
Premier G.Med Cardio Vascular Venture Kft.
MedlineS Kft.
Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
10
800 7,364285714 589,1428571 7,127922971 570,2338377
6,94
555,2 8,487394958 678,9915966 7,604892513 608,391401

5

10

50

10

50

10

50

10

50

10

50

10

50

3

4

12

7

21

5,5

16,5

7

21

10

30

7

21

3

10

30

10

30

1

3

1

3

1

3

1

3

892

690,1428571

639,7338377
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629,2

761,9915966

682,391401

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum követelménynél
kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

5 940 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
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2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Elektro-Oxigén Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 20., 10792333-2-43) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 25. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)”, a „Markerek száma”, valamint a „ Passziv bevonat”
bírálati szempontokra megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlásokat, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt. A
tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 25. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)”, az „Markerek száma”, valamint a „Passzív bevonat”
bírálati szempontokra megajánlást. Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlásokat, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt. A
tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás szervezetet
nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.26. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
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2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Székhelye:
10661644-2-43

Biotronik Hungária Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Markerek száma (több a kedvező)
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)

3 915 000 Ft
36
6
igen

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)

súlyszám

80
5

Biotronik Hungária
Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
80
10

50
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Markerek száma (több a kedvező)
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a
kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

3

10

30

3

10

30
190

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

3 915 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
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 o igen X nem
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2

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.27. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2
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2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 8]
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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 188 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Markerek száma (több a kedvező)
4
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
igen
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Markerek száma (több a kedvező)

3 024 000 Ft
24
8

igen
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 382 400 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Markerek száma (több a kedvező)

8

nem
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Markerek száma (több a kedvező)

1 744 800 Ft
24
6

nem
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
adószám: 14153589-2-43

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Markerek száma (több a kedvező)

1 800 000 Ft
30
8

nem
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 428 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
Markerek száma (több a kedvező)
Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező)

12
nem

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
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nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Biotronik Hungária
Kft.
COOK-Medical Kft.
MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio Vascular Venture Kft.
MedlineS Kft.
Az értékelés
Értékelési
Értékelési
Értékelési
részszempontjai (adott
Értékelési
Értékelési
Értékelési
súlyszám
pontszám
pontszám
pontszám
esetben alszempontjai
Értékelési
Értékelési
pontszám Értékelési
Értékelési
pontszám Értékelési
Értékelési
pontszám
és
és
és
is)
pontszám
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám és súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
Nettó ajánlat ár (Ft)
80
10
800 4,535714286 362,8571429
8,734375
698,75 7,127922971 570,2338377
6,94
555,2 8,487394958 678,9915966
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
5
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50
Markerek száma (több a
kedvező)
3
4
12
7
21
7
21
5,5
16,5
7
21
10
30
Passziv bevonat
(igen/nem) (igen a
kedvező)
3
10
30
10
30
1
3
1
3
1
3
1
3
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:
892
463,8571429
772,75
639,7338377
629,2
761,9915966

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
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A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

1 188 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Az Astromedic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 49-51. B802., 14464267-2-07) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 27. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást.
Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
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Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.28. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
3 556 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
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nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
3 180 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12070907-2-43

Medtronic Hungária Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
2 698 000
Ft
36

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med Cardio

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

MedlineS Kft.
Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
7,828458943 626,2767154 8,635849057 690,8679245
10
800
10

50
676,2767154

10

50
740,8679245
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10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtronic Hungária Kft.
Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
12070907-2-43
2 698 000
Nettó ajánlat ár (Ft)
Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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
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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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.29. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
10 620 000 Ft
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Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
6 084 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12070907-2-43

Medtronic Hungária Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
4 856 400
Ft
36

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med Cardio

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)

súlyszám

80

MedlineS Kft.
Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
5,11559322 409,2474576 8,184023669 654,7218935
10
800
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Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

5

10

50
459,2474576

10

50

10

704,7218935

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtronic Hungária Kft.
Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
12070907-2-43
4 856 400
Nettó ajánlat ár (Ft)
Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.30. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

277.

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
189 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
12
Érzárási idő (rövidebb kedvező)
2 min
Teljes kompresszió nélküli sikeresség %-os
gyakorisága (nagyobb kedvező)
99%
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
240 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
22
Érzárási idő (rövidebb kedvező)
1 perc
Teljes kompresszió nélküli sikeresség %-os
gyakorisága (nagyobb kedvező)
94%
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med Cardio
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)

súlyszám

80
5

Értékelési
pontszám
10

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata
800

5,909090909 29,54545455

MedlineS Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata
8,0875
647
10

50
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Érzárási idő (rövidebb kedvező)
Teljes kompresszió nélküli
sikeresség %-os gyakorisága
(nagyobb kedvező)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

3

5,5

3

10

16,5

10

30

30 9,545454545 28,63636364
876,0454545

755,6363636

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
189 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.31. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

280.

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
504 600 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

Premier G.Med Cardio
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
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Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
504 600 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
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2

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.32. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

412 500 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott

súlyszám

COOK-Medical Kft.
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esetben alszempontjai is)

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

80
5

Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)

412 500 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
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ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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: Cook Deutschland
M1
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.33. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

285.

2

2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
780-2-41

84 000 Ft
24

Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
55 200 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24

Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
67 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
34
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai

súlyszám

COOK-Medical Kft.

MEDTECH Kft
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Vascular Venture Kft.

(adott esetben alszempontjai is)

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

80
5

Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
6,914285714 553,1428571
10
800
8,36
668,8
10

50

10

50

603,1428571

10

850

50
718,8

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
55 200 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
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ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.34. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 4 ]
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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
237 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
300 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
312 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
31
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai

súlyszám

Novomed Kft.

COOK-Medical Kft.
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Vascular Venture Kft.

(adott esetben alszempontjai is)
Értékelési
pontszám
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

80

10

5

10

Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
800
8,11
648,8 7,836538462 626,9230769
50
850

10

50
698,8

10

50
676,9230769

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
237 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,

290.

ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.35. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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):
25331484-2-42
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

1 968 000 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

súlyszám
80
5

COOK-Medical Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám
pontszám és súlyszám
szorzata
10
800
10

50
850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Cook Medical Hungary Kft.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet
14480780-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)

1 968 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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: Cook Deutschland
M1
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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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.36. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
404 850 Ft
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Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14480780-2-41

Cook Medical Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. emelet

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

405 000 Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Novomed Kft.
COOK-Medical Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
és
és
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
10
800 9,996666667 799,7333333
10

50
850

10

50
849,7333333

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
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Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Novomed Kft.
Székhelye:
1115 Budapest, Fraknó u. 4. (VIII. em. 50.)
10609882-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
404 850 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

296.

2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.37. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
642 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Vascular Venture Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
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adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

630 000 Ft
35

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med Cardio

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Vascular Venture Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
9,831775701 786,5420561
10
800
10

50

10

50

836,5420561

850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
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A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
630 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.38. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
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2

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
660 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
567 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
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2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Vascular Venture Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

MedlineS Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
8,731818182 698,5454545
10
800
10

50

10

50

748,5454545

850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
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Nettó ajánlat ár (Ft)

567 000 Ft

ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.39. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
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2

2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 6 ]
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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 537 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
2 250 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 423 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:

Medtronic Hungária Kft.
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Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
12070907-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 948 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
25331484-2-42

Cardiosolutions Kft.
1085 Budapest, József körút 69.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

1 875 000
Ft
24

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Biotronik Hungária Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Vascular Venture Kft.
MedlineS Kft.
Medtronic Kft.
Cardiosolutions Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési pontszám Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
9,332682927 746,6146341
6,694
535,52
10
800 7,575057737 606,0046189
7,8328
626,624
10

50
796,6146341

10

50
585,52

10

50
850

10

50
656,0046189

10

50
676,624

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
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ponthatárok közötti pontszámot: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medlines Kft.
Székhelye:
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
11883524-2-13
Nettó ajánlat ár (Ft)
1 423 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:

305.

2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.40. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)

525 000 Ft
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Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Ajánlattevő neve:
Medtronic Hungária Kft.
Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
12070907-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
448 500 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Biotronik Hungária Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési
pontszám Értékelési
és
pontszám és súlyszám pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
8,688571429 695,0857143
10
800
10

50

10

50

745,0857143

850

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtronic Hungária Kft.
Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
12070907-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
448 500 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.41. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ]
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:
Biotronik Hungária Kft.
Székhelye:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Beváráslóközpont I. em.
10661644-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

834 000 Ft
24

648 000 Ft
24
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Ajánlattevő neve:
Vascular Venture Kft.
Székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.
adószám: 14153589-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
780 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
12070907-2-43

Medtronic Hungária Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

809 400
Ft
36

alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Premier G.Med
Cardio
Vascular Venture Kft.
Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési pontszám Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám és súlyszám pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
szorzata
7,992805755 639,4244604
10
800 8,476923077 678,1538462 8,205337287 656,426983
Biotronik Hungária Kft.

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság
(hónap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

10

50
689,4244604

10

50
850

10

50
728,1538462

10

50
706,426983

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
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ponthatárok közötti pontszámot: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye:
1026 Budapest, Hidász u. 1.
14772423-2-41
Nettó ajánlat ár (Ft)
648 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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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2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Medico-Digitális Kft. ( 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. I. em. 5., 14153493-2-13) ajánlata valamennyi megajánlott részre a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra,
hogy Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására hívta fel T. Ajánlattevőt és T. Ajánlattevő a megjelölt határidőig nem nyújtott be hiánypótlást (egyetlen dokumentum sem került cégszerűen aláírásra, kapacitás
szervezetet nem jelölte meg, gyártó nem került megjelölésre, forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás nem került benyújtásra)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.42. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

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

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 4 ]
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:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
180 000 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
24
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Ajánlattevő neve:
Székhelye:
14772423-2-41

Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, Hidász u. 1.

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)

210 000 Ft
24

Ajánlattevő neve:
Medtronic Hungária Kft.
Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
12070907-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
199 800 Ft
Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
36
alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai
is)
Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantált
sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

súlyszám

80
5

MEDTECH Kft
Premier G.Med Cardio
Medtronic Kft.
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám
pontszám
Értékelési
Értékelési
Értékelési
és
és
és
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
10
800 8,714285714 697,1428571 9,108108108 728,6486486
10

50
850

10

50
747,1428571

10

50
778,6486486

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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: NETTÓ AJÁNLATI ÁR Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,

313.

Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Az ajánlati ár súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 80.
MINŐSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT valamennyi – azaz mind a 107 részajánlat tekintetében – értékelésre kerül a garantált sterilitás/alkalmazhatóság az alábbiak szerint:
A megajánlásokat ajánlatkérő 1-10 pont között értékeli. A pontszámokat az egyenes arányosítás módszerével határozza meg az alábbiak szerint: Alkalmazott képlet:
P= Avizsgált/ Alegjobb* (Pmax-Pmin)+Pmin
A sterilitási idő súlyszáma valamennyi részajánlat esetén: 5.
Sterilitási határidő hónapban megadva (garantált sterilitás/alkalmazhatóság): Az ajánlattevőknek a leszállítástól számított minimum 12 hónap sterilitási határidőt kell megajánlaniuk. A minimum
követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 12 hónapnál hosszabb sterilitási határidő ajánlatkérő számára kedvezőbb. A 24 hónapot elérő és ezt meghaladó sterilitási időre az Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 pontot adja
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Medtech Kft.
Székhelye:
1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.
10437216-2-43
Nettó ajánlat ár (Ft)
180 000 Ft
ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének,
ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
A CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33., 10240616-2-42) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az angiográfiás anyagok 42. részre a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtás során megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdését azzal, hogy ajánlata nem tartalmazott a „Garantált sterilitás/alkalmazhatóság (hónap)” bírálati szempontra megajánlást. Ajánlattevő
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felvilágosítás nyújtás keretében tett megajánlást, azaz megváltoztatta a bírálati szempontra tett (nem tett) ajánlatát.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban kerültek rögzítésre az alábbiak.
„A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.
A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni.”
A fenti értelmezést a Közbeszerzési Döntőbizottság D.1034/10/2016 számú határozatában is megerősítette.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2

1

2
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ II.432. ] Elnevezés: adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt o X igen xo nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
xo A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye

2

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 0 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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
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pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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:
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 ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

2

2
V.2.10) 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:
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:
2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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: (2018/05/11) / Lejárata: (2018/05/22)
Az alábbi részek tekintetében, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés 2018.05.11.-ét követően megköthető:
I.: 7, 9, 12, 16, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 65
II: 11, 18, 26, 31, 32, 35
I: 50. rész tekintetében a moratórium kezdete: 2018/05/24, lejárata: 2018/06/04
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/05/11)

316.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/11)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
Ajánlatkérő 2018. május 18-án előzetes vitarendezési kérelmet vett kézhez, amely alapján a haemodinamika (I.) 50. rész tekintetében az eljárás eredményét módosította.
2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (2018/05/24éééé/hh/nn)
2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/24éééé/hh/nn)
2
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
A haemodinamika 39. rész tekintetében nyertes ajánlattevő jelezte, hogy az ajánlati árként a 38. rész értéke került feltüntetésre. Az elírást a Kbt. 79. § (5) bekezdése alapján javítja ajánlatkérő. A javítás a
szerződéskötési moratórium időtartamát nem érinti.
2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (2018/05/22) (éééé/hh/nn)
2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/22) (éééé/hh/nn)
2
VI.1.10) További információk:
A Miniszterelnökség az eljárást lezáró tanúsítványában az alábbi pontosítást kérte:

A pontosításokat Ajánlatkérő elvégezte, ennek során észlelte, hogy a II. (angiográfia) 43. része az összegezésből kimaradt, (nem érkezett ajánlat), így ezt is pótolta.
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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