ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000939632019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Orvosi gázok beszerzése - újra

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:

Csuka

Kapcsolattartó személy:
titkarsag@markusovszky.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

Lajosné
+36 94515506

Fax:

+36 94327873

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
89673506

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Szillágyi Dezső Tér 1. 2. emelet 1.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Előházi

markusovszky@onmerit.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1011

Ország:

Magyarország

Zsófia
+36 17846384

Fax:

+36 17847699

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

EKR000939632019

www.onmerit.hu

2020.05.25 20:19:02

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Orvosi gázok beszerzése - újra

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Bérletivel vegyes határidős adásvételi szerződés keretében orvosi gázok beszerzése az alábbiak szerint: 1. rész: orvosi oxigén (146008
m3), altatógáz (15 kg), orvosi széndioxid (580 kg), nitrogén gáz (12 m3), lasermix gáz (1,4 m3), Szénsav BIOGON C CO2 (40 kg), argon
gáz (2,14 m3), kénhexafluorid SF6 3.0 (1,04 kg), oktafluoropropán 4.0 (2 kg), szintetikus levegő (2 m3) palackbérlettel és orvosi
oxigén esetén tartálytelepítéssel; 2. rész: orvosi oxigén (2784 m3), orvosi széndioxid (200 kg) palackbérlettel; 3. rész: orvosi oxigén (
1590 m3), altatógáz (165 kg), orvosi szén-dioxid (20 kg) palackbérlettel. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +30%-os mértékben
eltérhet (opció) azzal, hogy e mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt
mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. Az
opció nem vonatkozik a kiszerelés bérleti díjára és a tartálytelepítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Része 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 209-509538

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

209

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:

EKR000939632019

1 - Központi telephely

A szerződés száma:

1
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

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak,
Carl von Linde Út 1.

11300184218

Ajánlati ár (nettó HUF): 68 314 558 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): Nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés
szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő
vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium)

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:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak, Carl von 11300184218
Linde Út 1.
Ajánlati ár (nettó HUF): 68 314 558 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): Nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés
szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő
vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
szállítás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
MALTACOURT SUPPLY CHAIN Zrt. adószám: 24246426-2-41
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

EKR000939632019

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 - Körmendi telephely
1

A szerződés száma:

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

SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3527 10968927205
Miskolc, Zsigmondy Utca 38.
Ajánlati ár (nettó HUF): 4 022 730 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő vonatkozásában
kizáró ok nem áll fenn.

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak,
Carl von Linde Út 1.

11300184218

Ajánlati ár (nettó HUF): 4 398 500 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): Nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő vonatkozásában
kizáró ok nem áll fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

EKR000939632019

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium)

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium)

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:
SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3527
Miskolc, Zsigmondy Utca 38.

10968927205

Ajánlati ár (nettó HUF): 4 022 730 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés
szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő
vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
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:

3 - Celldömölki telephely

A szerződés száma:

1
Igen

EKR000939632019

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

SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3527 10968927205
Miskolc, Zsigmondy Utca 38.
Ajánlati ár (nettó HUF): 4 340 750 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő vonatkozásában
kizáró ok nem áll fenn.

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak,
Carl von Linde Út 1.

11300184218

Ajánlati ár (nettó HUF): 4 797 082 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): Nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő vonatkozásában
kizáró ok nem áll fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium)

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium)

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:
SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3527
Miskolc, Zsigmondy Utca 38.

10968927205

Ajánlati ár (nettó HUF): 4 340 750 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium Ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés
szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő
vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR000939632019

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:
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:

2020.05.26

Lejárata:

2020.06.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.05.25
2020.05.25

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:
Ajánlattevő neve: Messer Hungarogáz Kft. Ajánlattevő székhelye: 1044 Budapest, Váci út 117. 1. rész Ajánlati ár (nettó HUF): 72 176
000 1. Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium 2. rész: Ajánlati ár (nettó HUF): 4 814 200 1.
Oxigénpalackok anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium 3. rész : Ajánlati ár (nettó HUF): 3 668 000 1. Oxigénpalackok
anyaga (alumínium / nem alumínium): nem alumínium Az 1., 2. és 3. részre benyújtott ajánlatát a Kbt. 70.§ (2) bekezdése értelmében
figyelmen kívül kell hagyni, mivel ajánlatkérő felkérte ajánlattevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő további fenntartására,
Ajánlati kötöttség fenntartásáról való nyilatkozattételét ajánlattevő a dokumentum benyújtási határidejére nem nyújtotta be, így az
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
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hagyni. Ajánlatkérő a 1. rész tekintetében nettó 12 635 941,- Ft + ÁFA pótlólagos fedezetet biztosít . Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében
nettó 189 745,- Ft + ÁFA pótlólagos fedezetet biztosít . Ajánlatkérő a 3. rész tekintetében nettó 799 435,- Ft + ÁFA pótlólagos
fedezetet biztosít .
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