ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000384382019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Sebészeti varrógépek beszerzése - 2019

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

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Kozák

markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Csilla
+36 94311542

Fax:

+36 94327873

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.markusovszky.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Sebészeti varrógépek beszerzése - 2019

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000384382019

2019.11.08 12:45:52

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Szállítási szerződés keretében sebészeti varrógépek beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével az alábbi részajánlatok szerint: I.
rész: Egyenes vágó- és varrógép, II. rész: Pouch képzéshez egyenes vágó és varrógép, III rész: Mélyrektum, nyelőcső és gyomor
műtétekhez sebészeti varrógépek, IV. rész: Laparoszkópos műtétekhez varrógépek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. II. 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 087-208762

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

86

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 - Egyenes vágó- és varrógép

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
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:
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Igen

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:

3

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

Adószáma

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7624 Pécs, Attila Utca 3 24783369202
.
Ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok alapján megfelelő, illetve az
ajánlatában tett nyilatkozatait az ajánlatkérő felhívására megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1.
nettó ajánlati ár Ft-ban: 32 352 000 2. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógép 60 mm-es varrathosszal (1.a. sz. termék
) esetében a kés a gépben vagy a tárban helyezkedik el. (gépben = 10pont, kés a tárban=0pont) gépben 3. A normál szövetre
való egyenes vágó és varrógépben - 60 mm-es varrathosszal - (1.a. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=
10pont), (nem=0 pont) igen 4. A vastag szövetre való egyenes vágó és varrógép 60 mm-es varrathosszal (1.c. sz. termék)
esetében a kés a gépben vagy a tárban helyezkedik el. (gépben = 10pont, kés a tárban=0pont) gépben 5. A vastag szövetre való
egyenes vágó és varrógépben - 60 mm-es varrathosszal - (1.c. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=
10pont), (nem=0 pont) igen 6. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógép 80 mm-es varrathosszal esetében (2.a. sz.
termék) a kés a gépben vagy a tárban helyezkedik el. (gépben = 10pont, kés a tárban=0pont) gépben 7. A normál szövetre való
egyenes vágó és varrógépben - 80 mm-es varrathosszal - (2.a. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=
10pont), (nem=0 pont) igen 8. A normál, illetve vastag szövetre való egyenes vágó és varrógépben - 80 mm-es varrathosszal - (2.
c. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) igen 9. A vastag, illetve a normál szövetre
való egyenes vágó és varrógép 80 mm-es varrathosszal (2.c. sz. termék) esetében a kés a gépben vagy a tárban helyezkedik el. (
gépben = 10pont, kés a tárban=0pont) gépben 10. A vastag szövetre való 40-45mm-es egyenes vágó-varrógép (3. sz. termék)
külön záró és elsütő karral rendelkezik. (igen=10pont, nem=0pont) igen 11. A vastag szövetre való 40-45mm-es egyenes
vágó-varrógép (3. sz. termék) 10mm-nél keskenyebb üllővel rendelkezik. (igen=10pont, nem=0pont) igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7624 Pécs, Attila Utca 3.

24783369202

nettó ajánlati ár Ft-ban: 32 352 000 Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag
legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
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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

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134- 12070907243
146
Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. A benyújtott szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden
termék esetében felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 1.c.
tétele esetében a nyitott kapocslábmagasság mérete (4,8mm) nem teljesíti az előírt műszaki minimumkövetelményt (4,5mm),
valamint a 3. tétel zárt kapocslábmagasság mérete (2mm) nem teljesíti az előírt műszaki minimumkövetelményt (2.25 mm - 3
mm).

HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1015
Budapest, Donáti Utca 38., A lház. földszint

26157157241

Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. A benyújtott szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden
termék esetében felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 3.
tétele esetében a nyitott kapocslábmagasság mérete (4,5mm) nem teljesíti az előírt műszaki minimumkövetelményt (4,8mm).

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2 - Pouch képzéshez egyenes vágó és varrógép
2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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:

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
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123

EKR000384382019

Adószáma
10495177244

Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.
Alkalmasság indokolása: Ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok
alapján megfelelő, illetve az ajánlatában tett nyilatkozatait az ajánlatkérő felhívására megfelelően igazolta. Értékelési szempont
szerinti tartalmi elemek: 1. nettó ajánlati ár Ft-ban 589 680 2. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógép – 100-102
mm-es varrathosszal – (4. sz. termék) 6 varratsort helyez be. (igen = 10pont, nem=0pont) nem 3. A normál szövetre való
egyenes vágó és varrógépben – 100-102 mm-es varrathosszal - (4. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=
10pont), (nem=0 pont) igen 4. A vastag szövetre való egyenes vágó és varrógép – 100-102 mm-es varrathosszal - (5. sz. termék)
6 varratsort helyez be. (igen = 10pont, nem=0pont) nem 5. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben – 100-102
mm-es varrathosszal - (5. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) igen

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134- 12070907243
146
Ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok alapján megfelelő, illetve az
ajánlatában tett nyilatkozatait az ajánlatkérő felhívására megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1.
nettó ajánlati ár Ft-ban 2. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógép – 100-102 mm-es varrathosszal – (4. sz. termék) 6
varratsort helyez be. (igen = 10pont, nem=0pont) 3. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben – 100-102 mm-es
varrathosszal - (4. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) 4. A vastag szövetre való
egyenes vágó és varrógép – 100-102 mm-es varrathosszal - (5. sz. termék) 6 varratsort helyez be. (igen = 10pont, nem=0pont) 5.
A normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben – 100-102 mm-es varrathosszal - (5. sz. termék) a normál és vastag tárak
felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont)

Medys Internationale Zrt., 1034 Budapest, Zápor Utca 2/c

24754222241

Ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok alapján megfelelő, illetve az
ajánlatában tett nyilatkozatait az ajánlatkérő felhívására megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1.
nettó ajánlati ár Ft-ban 638 400 2. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógép – 100-102 mm-es varrathosszal – (4. sz.
termék) 6 varratsort helyez be. (igen = 10pont, nem=0pont) nem 3. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben – 100102 mm-es varrathosszal - (4. sz. termék) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) nem 4. A
vastag szövetre való egyenes vágó és varrógép – 100-102 mm-es varrathosszal - (5. sz. termék) 6 varratsort helyez be. (igen =
10pont, nem=0pont) igen 5. A normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben – 100-102 mm-es varrathosszal - (5. sz. termék
) a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) nem

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Medys Internationale Zrt.
Szöveges értékelés:

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
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 10495177244
Nagyenyed Utca 8-14.
nettó ajánlati ár Ft-ban: 589 680 Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag
legelőnyösebb, valamint a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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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:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Medys Internationale Zrt., 1034 Budapest, Zápor Utca 2/c

24754222241

nettó ajánlati ár Ft-ban 638 400 Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag második
legelőnyösebb.
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

Pharmix Europe Kft., 1037 Budapest, Bojtár Utca 64

24828295241

A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlattevő nem nyújtotta be a kizáró
okok vonatkozásában megfelelően kitöltött nyilatkozatát, a felhívás VI.3) és VI.4.3) pontjai alapján az előírt forgalmazási
engedély/felhatalmazás másolati példányát, a gyártói termékismertető prospektust és a termékmintát.

HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1015
Budapest, Donáti Utca 38., A lház. földszint

26157157241

A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A benyújtott szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden termék
esetében felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 4. tétele
esetében a zárt kapocslábmagasság mérete (2mm) nem teljesíti az előírt műszaki minimumkövetelményt (1,5mm).

Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Petőfi Sándor 10823596213
Utca 60
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A benyújtott szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden termék
esetében felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 5. tétele
esetében a zárt kapocslábmagasság mérete (1,5mm) nem teljesíti az előírt műszaki minimumkövetelményt (2mm).

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Mélyrektum, nyelőcső és gyomor műtétekhez sebészet

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

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

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A 3. részajánlati kör a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek minősül, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (a
HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal - székhely: 1015 Budapest Donáti Utca
38., A lház. földszint).
A szerződés megkötését megtagadták:

Nem
Igen
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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):
HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 1015 Budapest Donáti Utca 38.
, A lház. földszint - alkalmasság indokolása: Ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arény értékelési szempont alapján a gazdaságilag
legelőnyösebb. - ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. nettó ajánlati ár Ft-ban – súlyszám: 55 FORDÍTOTT
ARÁNYOSÍTÁS 15 635 600 2. Rotáló vágási technológiával ellátott a precízebb vágás érdekében a 6. számú termék esetén (igen=10
pont), (nem=0 pont) igen 3. Rotáló vágási technológiával ellátott a precízebb vágás érdekében a 7. számú termék esetén (igen=10
pont), (nem=0 pont) igen 4. Rotáló vágási technológiával ellátott a precízebb vágás érdekében a 8. számú termék esetén (igen=10
pont), (nem=0 pont) igen 5. Elsütés utáni automatikus biztonsági zár a gép belsejébe építve a 6. számú termék esetén (igen=10 pont),
(nem=0 pont) igen 6. Elsütés utáni automatikus biztonsági zár a gép belsejébe építve a 7. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem
=0 pont) igen 7. Elsütés utáni automatikus biztonsági zár a gép belsejébe építve a 8. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0
pont) igen 8. Dohányzacskó horony a fejen, a varrni kívánt végek biztonságos tengelybe tartására a 9. számú termék esetén (igen=10
pont), (nem=0 pont) igen 9. Dohányzacskó horony a fejen, a varrni kívánt végek biztonságos tengelybe tartására a 10. számú termék
esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) igen 10. Dohányzacskó horony a fejen, a varrni kívánt végek biztonságos tengelybe tartására a
11. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) igen
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
1.) STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7624 Pécs Attila Utca 3.) :A benyújtott
szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden termék esetében felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt
minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 9. tétele esetében a nyitott kapocslábmagasság mérete (4,5mm) nem teljesíti az előírt
műszaki minimumkövetelményt (4,7 – 4,8mm). A Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen. 2.) Medtronic Hungária Kft. (
székhely: 1113 Budapest Bocskai Út 134-146.): A benyújtott szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden termék esetében
felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 6., 8. és 10. tétele
esetében nyitott és zárt kapocslábmagasság mérete nem felel meg az előírt műszaki minimumkövetelményeknek (6. tétel előírás:
nyitott kapocsláb magasság 5-5,5 mm, állítható zárt kapocsmagasság 1 - 2,5 mm, ezzel szemben megajánlás: nyitott
kapocslábmagasság 4.8 mm, zárt kapocslábmagasság: 2 mm, 8. tétel: előírás: nyitott kapocsláb magasság 5-5,5mm, állítható zárt
kapocsmagasság 1 - 2,5 mm, ezzel szemben megajánlás: nyitott kapocslábmagasság 4.8mm (vastag szövetre), zárt kapocslábmagasság
: 2 mm, 10. tétel: Nyitott kapocsláb 4,7-4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0mm, ezzel szemben megajánlás: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, zárt
kapocslábmagasság 2.25 mm - 3 mm), 7. tételnél ezen paraméterek eltérőségén felül a lumen átmérő (Lumen átmérő: 19,5 mm) sem
felel meg az előírt műszaki minimumkövetelményeknek (belső lumen minimum 20mm). A Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján az ajánlat
érvénytelen. 3.) Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhely: 1123 Budapest
Nagyenyed Utca 8-14.): Az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását, miszerint a szakmai táblázat 9. tételére vonatkozó
kiegészítés lett volna szükséges, nem teljesítette, a csatolt szakmai táblázat alapján nem állapítható meg minden előírt
minimumkövetelmény (zárt, nyitott kapocsláb magasság, újratölthetőség, egykezes alkalmazhatóság stb.) teljesülése a 9. tétel
vonatkozásában, mely paraméterek a csatolt gyártói prospektusban sem lelhetők fel. A Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján az ajánlat
érvénytelen.
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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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:

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

4 - Laparoszkópos műtétekhez varrógépek

A szerződés száma:

4
Igen

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

Adószáma

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134- 12070907243
146
Ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok alapján megfelelő, illetve az
ajánlatában tett nyilatkozatait az ajánlatkérő felhívására megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1.
nettó ajánlati ár Ft-ban 24 032 000 2. 11.a. sz. termék artikulációs pontjainak száma. (legkedvezőbb szint: 10 artikulációs pont)
10 3. 11.a. sz. termék változó kapocsmagassággal rendelkezik. (igen = 10pont, nem=0pont) igen 4. 11.b. sz. termék artikulációs
pontjainak száma. (legkedvezőbb szint: 10 artikulációs pont) 10 5. 11.b. sz. termék változó kapocsmagassággal rendelkezik. (
igen = 10pont, nem=0pont) igen 6. 11.b. sz. termék csőrös kiképzésű vaszkuláris tárral rendelkezik. igen
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HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1015
Budapest, Donáti Utca 38., A lház. földszint

26157157241

Ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok alapján megfelelő, illetve az
ajánlatában tett nyilatkozatait az ajánlatkérő felhívására megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1.
nettó ajánlati ár Ft-ban 37 534 740 2. 11.a. sz. termék artikulációs pontjainak száma. (legkedvezőbb szint: 10 artikulációs pont)
10 3. 11.a. sz. termék változó kapocsmagassággal rendelkezik. (igen = 10pont, nem=0pont) nem 4. 11.b. sz. termék artikulációs
pontjainak száma. (legkedvezőbb szint: 10 artikulációs pont) 10 5. 11.b. sz. termék változó kapocsmagassággal rendelkezik. (
igen = 10pont, nem=0pont) nem 6. 11.b. sz. termék csőrös kiképzésű vaszkuláris tárral rendelkezik. igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

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
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

12070907243

1. nettó ajánlati ár Ft-ban: 24 032 000 Az ajánlat érvényes és a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a
gazdaságilag legelőnyösebb, valamint a fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
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:
HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1015
Budapest, Donáti Utca 38., A lház. földszint

26157157241

1. nettó ajánlati ár Ft-ban: 37 534 740 Az ajánlat érvényes és a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a
gazdaságilag a második legelőnyösebb.
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 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

STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7624 Pécs, Attila Utca 3 24783369202
.
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A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlattevő nem nyújtott be a felhívás
VI.3) és VI.4.3) pontjai alapján az előírt termékmintát.

Pharmix Europe Kft., 1037 Budapest, Bojtár Utca 64

24828295241

A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A benyújtott szakmai ajánlatban tett megajánlások nem minden termék
esetében felelnek meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeknek. A szakmai táblázat 11.a. tétele
esetében 3féle tárral tölthető az előírt 4 féle helyett , így nem teljesíti az előírt műszaki minimumkövetelményt.

Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Petőfi Sándor 10823596213
Utca 60
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlattevő nem csatolta a gyártói
termékismertető prospektus magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását és a termékmintát.

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1051 Budapest, Dorottya Utca 12077571241
1
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlattevő nem nyújtotta be a
megfelelően kitöltött a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

Medys Internationale Zrt., 1034 Budapest, Zápor Utca 2/c

24754222241

A Kbt. 73.§ (1) bekezdés fa) és fb) pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlattevő nem bővítette
az üzleti titokká minősítés indokolását, az a Kbt. 44.§ (1) bekezdésébe ütköző módon az általánosság szintjén került
megfogalmazásra, nem tartalmazza tételesen és egyenként az árindokolásban feltüntetett információk és árelemek tekintetében
a részletes indokolást, illetőleg a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon üzleti titoknak minősített bizonyos információt és
árelemet (gyártó kiléte, munkabér járulékainak százalékos aránya), melyek tekintetében az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását
követően sem oldotta fel az üzleti titkot. A szakmai bírálat alapján a termékminta vizsgálata során továbbá megállapításra került,
hogy az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis a szakmai bírálat alapján a termékminta vizsgálata
során megállapításra került, hogy az artikulálhatóság elmarad az előírt műszaki minimumkövetelmény szerinti ajánlatkérői
elvárástól, ugyanis a varrógépnek legalább 45 fokban artikulálhatónak kell lennie, azonban a megajánlott varrógép
artikulálhatósága legalább 10 fokban elmarad a használni kívánt legalább 45 fokban artikulálhatótól.

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:

2019.10.31

Lejárata:

2019.11.11

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.10.30
2019.10.30

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:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1.) STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7624 Pécs
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Attila Utca 3., adószám: 24783369202 ) - 1., 3. és 4. rész 2.) a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft. (székhely: 1123 Budapest Nagyenyed Utca 8-14., adószám: 10495177244) - 2. és 3. rész 3.) Medys Internationale Zrt.
(székhely: 1034 Budapest Zápor Utca 2/c., adószám: 24754222241) - 2. és 4. rész 4.) HENDER-MEDICAL Innovation Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest Donáti Utca 38., A lház. földszint, adószám: 26157157241) - 1., 2.
, 3., 4. rész 5.) Medtronic Hungária Kft. (székhely: 1113 Budapest Bocskai Út 134-146., adószám: 12070907243) - 1., 2., 3., 4. rész 6.)
EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám: 12077571-2-41 ) - 4.
rész 7.) Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 60., adószám:
108235962413) - 2. és 4. rész 8.) Pharmix Europe Kft. (1037 Budapest, Bojtár utca 64., adószám: 24828295-2-41) 2. és 4. rész
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