ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000167512019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Adásvételi szerződés csípő-, és térdprotézisek

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

9700

Ország:

Magyarország

Markusovszky Lajos Utca 5.

Egyéb cím adatok:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

syntron@syntron.hu

Telefon:

János

01038

+36 14532889

Fax:

+36 14532890

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

EKRSZ_
67181166

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

HU110

Postai irányítószám:

1036

Ország:

Magyarország

Bécsi Út 67
Balassi
Telefon:

János

01038
Fax:

Internetcím(ek)

EKR000167512019

2019.06.28 14:18:01

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Adásvételi szerződés csípő-, és térdprotézisek

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés csípő-, és térdprotézisek beszerzésére, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra - 3
részben 3 rész az alábbiak szerint: 1. rész: Cementes csípőízületi totál protézis, primer coxarthrosis megoldására – 40 db 2. rész:
Csontcementek: 330 db + Vákuumos keverő szett 90 db 3. rész: Cement nélküli csípőízületi totál protézis – 150 db

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

Uniós Nyílt eljárás

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

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

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

2019/S 042-094892

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

43

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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

1 - Cementes csípőíz. tot. prot. primer coxarth

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
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Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az 1. részt a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az 1. részben beérkezett egyedüli ajánlat
érvénytelen, ezáltal kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
COMESA Budapest Orvosi Műszer és Labortechnikai Kft. (1037 Budapest Folyondár Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, ezáltal - nem igazolta
megfelelően az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést, azzal, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV.
részének alfa pontját nem töltötte ki, továbbá - nem támasztotta alá az értékelési szempontra tett megajánlásokat, és - nem igazolta az
ajánlatban benyújtott dokumentumok aláírójának aláírási jogosultságát.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési szempont Mérték-egység Súlyszám Abszolút értékelés Egyenes arányosításos értékelés Fordított arányosításos értékelés
Kbt. 77. § (1) szerint: Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez Kbt. 77. § (1) szerint: Érték,
melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra 0 pont 10 pont 0-10
pont 0-10 pont Ajánlati ár: 160 Előny a kisebb Vápa: 42 mm feletti különböző külső átmérőjű vápák száma db S=10 Előny a több 7 11
Formára vágható peremes vápa változat S=10 Nem Igen 125 fokos collodyaphysealis szögállású szár megléte db S=10 Nem Igen Szár
offszetek száma db S=15 Előny a több 2 3 Szárméretek száma minden off-set méreten és collodyaphysealis szögértéken belül db S=15
Előny a több 9 13 Fej: Nyakhosszúság méretszáma db S=10 Előny a több 4 6
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Csontcementek

A szerződés száma:
Nem

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

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A 2. rész a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, és a fedezet megemelésére
ilyen mértékben nincs lehetőség.
A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
A ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest Benyovszky Móric Utca 43.) ajánlata a hiánypótlást követően megfelelő,
a Kbt. 69. § (4) bekezdés nem került alkalmazásra. Nettó Ft/év: 5 355 000 20 grammos Kötési idő: 720 40 grammos Kötési idő: 700 60
grammos Kötési idő: 700
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
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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1

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

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési szempont Mérték-egység Súlyszám Abszolút értékelés Egyenes arányosításos értékelés Fordított arányosításos értékelés
Kbt. 77. § (1) szerint: Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez Kbt. 77. § (1) szerint: Érték,
melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra 0 pont 10 pont 0-10
pont 0-10 pont Ajánlati ár: 70 Előny a kisebb 20 grammos Kötési idő sec S=10 Előny a több 300 600 40 grammos Kötési idő sec S=10
Előny a több 300 600 Vákuumos keverő szett Injektorral újra felhasználható S=10 Nem Igen
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:
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3 - Cement nélküli csípőízületi totál protézis

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

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

1

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

Adószáma

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

10495177244

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes. Nettó Ft/év: 37 950 000 Vápa méretválasztéka (maximum 2
mm-es emelkedéssel) alsó érték: 38 Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) felső érték:76 Szárméretek száma
minden off-set méreten belül: 10 Szár offsetek száma minden szárméreten és collodyaphysealis szögértéken belül:3 Fej:
Nyakhosszúság méretszáma:4

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

1700

Szöveges értékelés:

Ajánlati ár: 119 10 1190 Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) alsó érték mm S=8 10 80
Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) felső érték mm S=8 10 80 Szárméretek száma
minden off-set méreten és collodyaphysealis szögértéken belül db S=15 10 150 Szár offsetek száma db S=10
10 100 Fej: Nyakhosszúság méretszáma db S=10 10 100

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

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési szempont Mérték-egység Súlyszám Abszolút értékelés Egyenes arányosításos értékelés Fordított arányosításos értékelés
Kbt. 77. § (1) szerint: Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez Kbt. 77. § (1) szerint: Érték,
melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra 0 pont 10 pont 0-10
pont 0-10 pont Ajánlati ár: 119 Előny a kisebb Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) alsó érték mm S=8 Előny a
kisebb 42 38 Vápa méretválasztéka (maximum 2 mm-es emelkedéssel) felső érték mm S=8 Előny a nagyobb 66 72 Szárméretek száma
minden off-set méreten és collodyaphysealis szögértéken belül db S=15 Előny a több 9 13 Szár offsetek száma db S=10 Előny a több 2
3 Fej: Nyakhosszúság méretszáma db S=10 Előny a több 4 6
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

EKR000167512019

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 10495177244
Nagyenyed Utca 8-14.
Ellenszolgáltatás: 37950000 Kiválasztás indoka: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes, és egyedüli
ajánlatként a legjobb ár-érték arányt jeleníti meg. és az ajánlati árra ajánlatkérő a fedezet biztosítja.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

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

2019.06.28

Lejárata:

2019.07.08

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.06.28
2019.06.28

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A 2. rész tekintetében a Kbt. 69. § (4) bekezdés nem került alkalmazásra, az ajánlat érvényessége addig került megállapításra.
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