ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001205002019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Inkontinencia termékek beszerzése

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

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
syntron@syntron.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

+36 14532890

Fax:

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

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

EKRSZ_
67181166

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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http://markusovszky.hu/

2020.02.14 12:31:30

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Inkontinencia termékek beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés inkontinencia termékek beszerzésére, szállítására egy éves időtartamra – 6 részben 1. rész: Felnőtt
nadrágpelenkák, összesen 318.360 db inkontinencia termék beszerzése 2. rész: Anatómiai betét, Nőgyógyászati betét, 18.000 db
inkontinencia termék beszerzése 3. rész: Nadrágpelenka betét felnőtt (Anatómiai betét), összesen 3.200 db inkontinencia termék
beszerzése 4. rész: Gyermek nadrágpelenkák, összesen 82.824 db inkontinencia termék beszerzése 5. rész: Betegalátét (koraszülöttek
részére), összesen 63.360 db inkontinencia termék beszerzése 6. rész: Nedves törlőkendő, összesen 175.104 lap (2.720 csomag)
inkontinencia termék beszerzése A további részletes ajánlatkérői szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

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

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.09.26
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 - Felnőtt nadrágpelenkák

A szerződés száma:

1
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Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt
kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i)
: Ajánlati ár: nettó 25.166.640,- Ft

Inco-Med Kft., Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 48

12350687243

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 29.660.772,Ft

HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata, a hiánypótlással együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 32.119.072,Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Inco-Med Kft.
Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR001205002019

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Az eljárás 1. részében a TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók Külső sor Út 2.) Ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel
arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (nettó 25.166.640,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő
rendelkezésére áll.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Anatómiai betét, Nőgyógyászati betét

A szerződés száma:

2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

Adószáma

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, indokolással valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt
műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 321.120,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR001205002019

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

ajánlattevőnként:
TZMO Hungary 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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Az eljárás 2. részében a TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók Külső sor Út 2.) Ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel
arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (nettó 321.120,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő
rendelkezésére áll.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

Adószáma
12278923213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlatában a szakmai specifikációs táblázatban a „Kifolyásgátló oldalsó védőgáttal rendelkezzen”
paraméter tekintetében akként nyilatkozott, hogy a megajánlott terméke az adott paraméterrel nem rendelkezik. Ajánlatkérő
2020. január 14-én felvilágosításkérést küldött meg ajánlattevő részére ezzel kapcsolatban az alábbiak szerint: „Ajánlattevő
benyújtotta szakmai specifikációs táblázatát a 2. rész keretében, azonban a „Kifolyásgátló oldalsó védőgáttal rendelkezzen”
paraméter tekintetében akként nyilatkozott, hogy a megajánlott terméke az adott paraméterrel nem rendelkezik. Kérjük, hogy
szíveskedjen felvilágosítást nyújtani arról, hogy az Ajánlattevő által a 2. rész keretében megajánlott termék megfelel-e az
Ajánlatkérő által előírt valamennyi paraméternek és igazolja, hogy a termék rendelkezik „Kifolyásgátló oldalsó védőgáttal” vagy
azzal egyenértékűnek tekinthető megoldással.” Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását az előírt határidőig (2020. január 21. 16.00
óra), amelyben az alábbi felvilágosítást adta: „Ajánlatunk 2. részében megajánlott termék esetében a termék nem rendelkezik „
Kifolyásgátló oldalsó védőgáttal.” Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezet 4.2. pontjában előírta az előírt műszaki
paraméterek minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 2. rész keretében,
tekintettel arra, hogy megajánlott terméke nem felel meg az ajánlatkérő által előírt szakmai minimumkövetelményeknek.

EKR001205002019

Ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

3 - Nadrágpelenka betét felnőtt (Anatómiai betét)
3
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

Adószáma

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, indokolással valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt
műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 160.000,- Ft

Inco-Med Kft., Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 48

12350687243

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 187.000,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Inco-Med Kft.
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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR001205002019

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Az eljárás 3. részében a TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók Külső sor Út 2.) Ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel
arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (nettó 160.000,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő
rendelkezésére áll.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Inco-Med Kft., Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 48

12350687243

Az eljárás 3. részében az Inco-Med Kft. (1095 Budapest Soroksári Út 48.) Ajánlattevő ajánlata a második legkedvezőbb ajánlat,
tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a második legalacsonyabb
árat tartalmazó ajánlat (nettó 187.000,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Gyermek nadrágpelenkák

A szerződés száma:

4
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

Adószáma

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt
kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i)
: Ajánlati ár: nettó 2.610.240,- Ft

Inco-Med Kft., Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 48

EKR001205002019

12350687243

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 2.726.004,Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Inco-Med Kft.
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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Az eljárás 4. részében a TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók Külső sor Út 2.) Ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel
arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (nettó 2.610.240,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő
rendelkezésére áll.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

EKR001205002019

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

5 - Betegalátét (koraszülöttek részére)
5
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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, székhelye

Adószáma

SMH Trade Kft., Magyarország 1096 Budapest, Haller Utca 78. 6. em 24.

26087748243

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt
kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i)
: Ajánlati ár: nettó: 1.393.920,- Ft

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt
kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i)
: Ajánlati ár: nettó: 1.584.000,- Ft

HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata, a hiánypótlással együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó: 1.730.995,Ft

Inco-Med Kft., Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 48

12350687243

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó: 1.869.120,Ft

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

12091418213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata, a hiánypótlással együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó: 2.407.680,Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

SMH Trade Kft.

EKR001205002019

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szöveges értékelés:

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Szöveges értékelés:

Inco-Med Kft.
Szöveges értékelés:

3MED 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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SMH Trade Kft., Magyarország 1096 Budapest, Haller Utca 78. 6. em 24.

26087748243

Az eljárás 5. részében az SMH Trade Kft. (1096 Budapest Haller Utca 78. 6. em 24.) Ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat,
tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (nettó 1.393.920,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet
Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

EKR001205002019

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

6 - Nedves törlőkendő
6
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, valamint felhívás III.1.3. pont M.1 alpontjában előírt műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt
kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i)
: Ajánlati ár: nettó 585.504,- Ft

HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata, a hiánypótlással együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 770.458,- Ft

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

12091418213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata, a hiánypótlással együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá
a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár: nettó 2.258.842,Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Szöveges értékelés:

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

EKR001205002019

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Az eljárás 6. részében a TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók Külső sor Út 2.) Ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel
arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (nettó 585.504,- Ft) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő
rendelkezésére áll.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) 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:

2020.02.15

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

EKR001205002019

2020.02.14
2020.02.14

2020.02.24

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 gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő valamennyi részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a)
pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki. Tárgyi közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa
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