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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Idegsebészeti implantátumok 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

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 14532889

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
Idegsebészeti implantátumok beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000617062019

2020.02.24 12:02:55

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Szállítási szerződés keretében idegsebészeti implantátumok beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével az alábbi részajánlatok
szerint: I. rész: Nyaki gerinc implantátumok II. rész: Thoraco-lumbalis gerinc implantátumok III. rész: Nyaki elülső lemezes
rögzítőrendszer IV. rész: Ágyéki gerinc implantátumok

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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 190-461411

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

190

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 - Nyaki gerinc implantátumok

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

B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. az Ajánlatkérő által igényelt termékek
24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára (Ft): 10 992 840 2. Rendelkezésre áll plazmapor bevonatú változat is (
igen=10pont, nem=0 pont): igen 3. A felső felszín az anatómiai görbület követő kialakítású legyen (igen=10pont, nem=0 pont):
igen 4. Az implantátum, instrumentum készletés a módszer alkalmas a gerincstabilitás minimál invazív műtéti úton történő
helyreállítására (igen=10pont, nem=0 pont) : igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B. Braun Trading 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:
B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
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:
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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

Konsens Kereskedelmi és Beruházási Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hargita Utca 6.

10373534241

Az Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívására hiánypótlást egyáltalán nem csatolt, a szakmai táblázatot hiányosan
töltötte ki (Az Ajánlattevő egyrészt nem árazta be az „1 db beültető műszerkészlet és ezek tárolására, szállítására, sterilizálására
alkalmas műszertálca” sort, azaz ajánlata nem teljeskörű, illetve Nyaki gerinc implantátumok szakmai specifikációjában nem
töltötte ki a Típus/Cikkszám oszlopot, valamint a „Minimumkövetelménynek való megfelelést igazoló termékleírás” oszlopot.),
valamint nem nyújtott felvilágosítást a forgalmazási jogosultságával kapcsolatosan. Az Ajánlatkérő továbbá árindokolást kért (az
ajánlati ár ugyanis a részajánlati kör becsült értékéhez képest 25 %-ot meghaladó eltérést mutat), melyre az ajánlattevő
indokolást nem nyújtott be. Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.§ (2) bekezdése alapján érvénytelen.

Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft., Magyarország 1118 Budapest, Rétköz Utca 10803952243
18.
Az Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívására hiánypótlást egyáltalán nem csatolt, a szakmai táblázatot hiányosan
töltötte ki (A termékleírás esetében nem nyilatkozott a szakmai minimumkövetelmények mindegyikére – pl.: kicsúszás gátlása,
műszerkészlet és tálca). Az Ajánlatkérő továbbá árindokolást kért (az ajánlati ár ugyanis a részajánlati kör becsült értékéhez
képest 25 %-ot meghaladó eltérést mutat), melyre az ajánlattevő indokolást nem nyújtott be. Ajánlata azon okból is érvénytelen,
hogy a nyaki gerinc cage esetében az elvárt minimumkövetelmény szerinti magasság: 4-7 mm helyett az ajánlattevő a 4-10
mm-es méretet ajánlott meg, mely több mint 20%-kal eltér az előírástól.Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.
§ (2) bekezdése alapján érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Thoraco-lumbalis gerinc implantátumok

A szerződés száma:

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:

2

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, székhelye

Adószáma

B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. az Ajánlatkérő által igényelt termékek
24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára (Ft): 34 257 100 2. Hosszított letörő rendszerű csavar kialakítás (mely
alkalmas külön eszköz, vagy reponáló csavar nélkül listhesis reproziciójára (igen=10pont, nem=0 pont): igen 3. Extra stabilitás
érdekében a poliaxiális csavar fejében külön betét fogja körül a rudat (igen= 10pont, nem=0 pont): igen 4. Extra stabilitás
érdekében a zárócsavarok rúd felőli része lágyabb titán (vagy azzal egyenértékű), így a csavar a rúdra rálapul (igen=10pont,
nem=0 pont) : igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B. Braun Trading 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:
B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
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
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Adószáma

Konsens Kereskedelmi és Beruházási Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hargita Utca 6.

10373534241

Az Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívására hiánypótlást egyáltalán nem csatolt, a szakmai táblázatot hiányosan
töltötte ki (Az Ajánlattevő egyrészt nem árazta be az „1 db beültető műszerkészlet és ezek tárolására, szállítására, sterilizálására
alkalmas műszertálca” sort, azaz ajánlata nem teljeskörű, illetve a II. Részajánlat Thoraco-lumbalis gerinc implantátumok
szakmai specifikációjában nem töltötte ki a Típus/Cikkszám oszlopot, valamint a „Minimumkövetelménynek való megfelelést
igazoló termékleírás” oszlopot.), valamint nem nyújtott felvilágosítást a forgalmazási jogosultságával kapcsolatosan. Az
Ajánlatkérő továbbá árindokolást kért (az ajánlati ár ugyanis a részajánlati kör becsült értékéhez képest 25 %-ot meghaladó
eltérést mutat), melyre az ajánlattevő indokolást nem nyújtott be.Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.§ (2)
bekezdése alapján érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Nyaki elülső lemezes rögzítőrendszer

A szerződés száma:

3
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:

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
B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

Adószáma
25061978241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. az Ajánlatkérő által igényelt termékek
24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára (Ft): 3 934 700 2. Önmetsző rendszerű csavar kialakítás (igen=10pont,
nem=0 pont): igen 3. Monocortiácális rendszer megléte (igen=10pont, nem=0 pont) : igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

B. Braun Trading Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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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:
B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
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

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

10495177244

Az Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívására hiánypótlást egyáltalán nem csatolt, a gyártói megfelelőségi nyilatkozatok
és a CE megfelelőségi értékelési tanúsítványok magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását nem csatolta. Az ajánlat a a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Ágyéki gerinc implantátumok

A szerződés száma:

4

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:
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Igen

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:

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

B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. az Ajánlatkérő által igényelt termékek
24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára (Ft): 12 428 420 2. Rendelkezésre áll plazmapor bevonatú változat is (
igen=10pont, nem=0 pont): igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B. Braun Trading 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:
B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
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:
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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

Konsens Kereskedelmi és Beruházási Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hargita Utca 6.

10373534241

Az Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívására hiánypótlást egyáltalán nem csatolt, a szakmai táblázatot hiányosan
töltötte ki (Az Ajánlattevő a Nyaki elülső lemezes rögzítőrendszer szakmai specifikációjában a „Minimumkövetelménynek való
megfelelést igazoló termékleírás” oszlopban a 13. tételsor tekintetében nem teljeskörűen nyilatkozott az előírt
minimumkövetelményekre vonatkozóan.), valamint nem nyújtott felvilágosítást a forgalmazási jogosultságával kapcsolatosan. Az
Ajánlatkérő továbbá árindokolást kért (az ajánlati ár ugyanis a részajánlati kör becsült értékéhez képest 25 %-ot meghaladó
eltérést mutat), melyre az ajánlattevő indokolást nem nyújtott be. Az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.§ (2)
bekezdése alapján érvénytelen.

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:

2020.02.21

Lejárata:

2020.03.02

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.02.20
2020.02.20

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 és adószáma: 1.) B.Braun Trading Kft. - 1.,2.,3.,4. rész (1023 Budapest, Felhévizi utca 5., 25061978-2-41) 2.)
Premed Pharma Kft. - 1. rész (1118 Budapest, Rétköz u. 18., 10803952-2-43) 3.) Konsens Kft. - 1., 2. és 4. rész (1026 Budapest,
Hargita utca 6., 10373534-2-41) 4.) Johnson&Johnson Kft. - 3. rész (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., 10495177-2-44)
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