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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13280631Fax:+36 13280630Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13280631Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Altatógépek és infúziós pumpákKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000224262019
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1A szerződés száma:

1 - 1 db közepes tudásszintű altató munkaállomásRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

-

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

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

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

48A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 048-109759A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

-

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

-

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Altatógépek és infúziós pumpák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére Ajánlatkérő a 
meghatározott altatógépekkel és infúziós pumpákkal „egyenértékű” eszközt is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésének megfelelően. A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények 
meg kell felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Altatógépek és infúziós pumpák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) XV. fejezete szerinti eljárás.

Uniós Nyílt eljárás
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Az 1. értékelési részszempont valamennyi rész esetében (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati 
árat tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a 
fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: P = (Alegjobb / A vizsgált ) x (P max - P min ) + P min P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax : a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin : a pontskála alsó határa, azaz 0 
A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete 
mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó aján latot. A nettó árakat úgy kell megadni, 
hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, 
stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hat álya alatt változik, a hatályos szabályozás a 
szerződés ÁFÁ ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítás nélkül módosítja. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés val utaneme is csak ez lehet. A 2 értékelési 

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:

1001

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

-Szöveges értékelés:

9500.00Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 7.390.000 Elektronikus meghajtás (igen/nem): nem Általános tesztfolyamattól akár 
függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt (igen/nem): igen Szaturáció mérésből származtatott fájdalom inger 
paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva (igen/nem): igen Alkaron alkalmazható, 
minősített mandzsettával történő működés (igen/nem): igen A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és 
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az 
előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

10252246218Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Paragvári utca 15.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

-

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - 1 db magas tudásszintű altató munkaállomásRész száma, elnevezése:

-

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

-

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 7.390.000 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

10252246218Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Paragvári utca 15.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési részszempont ok ban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt 
minimális műszaki tartalmon felül az „Elektronikus meghajtás” meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás 
esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, Nem” megajánlás es etén a minimális „0” pontot adja. A 3. értékelési 
részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt 
minimális műszaki tartalmon felül az „Általános tesztfolyamattól akár függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt” 
meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, „
Nem” megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja. A 4. értékelési részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési 
részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt minimális műszaki tartalmon felül a „Szaturációmérésből 
származtatott fájdalom inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva” meglétének 
tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, „Nem” 
megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja. A 5. értékelési részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési 
részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt minimális műszaki tartalmon felül a „Alkaron alkalmazható, 
minősített mandzsettával történő működés” meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintett 
részszempontra a maximális 100 pontot, „Nem” megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja.

Igen



EKR000224262019

Az 1. értékelési részszempont valamennyi rész esetében (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati 
árat tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a 
fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: P = (Alegjobb / A vizsgált ) x (P max - P min ) + P min P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax : a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin : a pontskála alsó határa, azaz 0 
A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete 
mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó aján latot. A nettó árakat úgy kell megadni, 
hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, 
stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hat álya alatt változik, a hatályos szabályozás a 
szerződés ÁFÁ ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítás nélkül módosítja. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés val utaneme is csak ez lehet. A 2 értékelési 
részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési részszempont ok ban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt 
minimális műszaki tartalmon felül az „Elektronikus meghajtás” meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás 
esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, Nem” megajánlás es etén a minimális „0” pontot adja. A 3. értékelési 
részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt 
minimális műszaki tartalmon felül az „Általános tesztfolyamattól akár függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt” 
meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, „
Nem” megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja. A 4. értékelési részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési 
részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt minimális műszaki tartalmon felül a „Szaturációmérésből 

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:

1001

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

-Szöveges értékelés:

9500.00Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 10.490.000 Elektronikus meghajtás (igen/nem): nem Általános tesztfolyamtól akár 
függetlenül is befuttatható párologtató tartály szivárgás teszt (igen/nem): igen Szaturáció mérésből származtatott fájdalom inger
paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva (igen/nem): igen Alkaron alkalmazható, 
minősített mandzsettával történő működés (igen/nem): igen Állandó és válasz entrópia mérése, grafikus és numerikus kijelzése a 
monitoron (igen/nem): igen Regionális anesztia során érzésteleníteni kívánt ideg meghatározása a modulhoz csatlakoztatott 
blokk adapter kábel segítségével (igen/nem): igen A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és 
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az 
előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

10252246218Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Paragvári utca 15.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

-

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
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V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - 5 db infúziós pumpaRész száma, elnevezése:

-

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

-

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 10 490 000 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

10252246218Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Paragvári utca 15.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

származtatott fájdalom inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva” meglétének 
tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, „Nem” 
megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja. A 5. értékelési részszempont az 1. és 2. rész esetében: Ebben az értékelési 
részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt minimális műszaki tartalmon felül a „Alkaron alkalmazható, 
minősített mandzsettával történő működés” meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintett 
részszempontra a maximális 100 pontot, „Nem” megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja. A 6. értékelési részszempont a 2. rész 
esetében: Ebben az értékelési részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az előírt minimális műszaki tartalmon felül 
a „Állandó és válasz entrópia mérése, grafikus és numerikus kijelzése a monitoron” meglétének tulajdonságát értékeli oly módon, hogy
„Igen” megajánlás esetén az érintett részszempontra a maximális 100 pontot, „Nem” megajánlás esetén a minimális „0” pontot adja. A
7. értékelési részszempont a 2. rész esetében: Ebben az értékelési részszempontokban a szállítandó altatógéppel kapcsolatban az 
előírt

Igen
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értékelési részszempont valamennyi rész esetében (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati 
árat tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a 
fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: P = (Alegjobb / A vizsgált ) x (P max - P min ) + P min P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax : a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin : a pontskála alsó határa, azaz 0 
A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete 
mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó aján latot. A nettó árakat úgy kell megadni, 
hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, 
stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hat álya alatt változik, a hatályos szabályozás a 
szerződés ÁFÁ ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítás nélkül módosítja. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés val utaneme is csak ez lehet. A 2. értékelési 
részszempont a 3. rész esetében: Ebben az értékelési részszempontokban a szállítandó infúziópumpával kapcsolatban az előírt 
minimális műszaki tartalmon felül az „Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható” funkció meglétének tulajdonságát értékeli 
oly módon, hogy „Igen” megajánlás esetén az érintettrészszempontra a maximális 100 pontot, „Nem” megajánlás esetén a minimális „
0” pontot adja. A 3. értékelési részszempont a 3. rész esetében: Ebben az értékelési részszempontokban a szállítandó infúziópumpával 
kapcsolatban az előírt minimális műszaki tartalmon felül az „Készülék súlya max. 2 kg” tulajdonságot értékeli a következő módon: -
amennyiben a készülék súlyára tett megajánlás 2 kg, az érintett részszempontra tett megajánlásra ajánlatkérő 0 pontot ad, -
amennyiben a készülék súlyára tett megajánlás 2 kg -nál kevesebb, az érintett részszempontra tett megajánlásra ajánlatkérő maximális
100 pontot ad, -amennyiben a készülék súlya 2 kg -nál több, a megajánlásérvénytelen, mert nem felel meg a műszkai 
minimumkövetelményeknek. 2kg=0 pont, 2kg> 100 pont, 2kg< érvénytelen.

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:

1001

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

-Szöveges értékelés:

9594.16Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) (az 5 db infúziós pumpa összesen): 1.885.000 Primary/secondary infúzió sebessége külön 
állítható (igen=100 / nem=0): igen Készülék súlya max. 2 kg (2 kg=0 pont; 2 kg >100; 2 kg<érvénytelen): 1,5 A fenti ajánlattevő
ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé 
nyilvánítható.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 
Budapest, Szatmár Utca 46/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

-

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

-

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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-

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

Részletes indokolás: 1. Előírás: Előírás a közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákban (1. számú 
melléklet): Szakmai ajánlat – Műszaki specifikáció szerinti táblázatok részenként kitöltve, a megajánlandó paraméterek 
megadásával, a megajánlott termékek műszaki leírása, prospektusa Előírás az eljárást megindító felhívás VI.4.3) Jogorvoslati 
kérelmek benyújtása pontjában, ami karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása: Szakmai ajánlat (Műszaki specifikáció szerinti 
táblázatok részenként kitöltve, a megajánlandó paraméterek megadásával, a megajánlott termékek műszaki leírása, prospektusa.
) Hiány az ajánlatban: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki 2019. április 24.-én az alábbi tartalommal: 4. Előírás a 
Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban: Előírás a közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és 
nyilatkozatmintákban (1. számú melléklet): Szakmai ajánlat – Műszaki specifikáció szerinti táblázatok részenként kitöltve, a 
megajánlandó paraméterek megadásával, a megajánlott termékek műszaki leírása, prospektusa Hiány az ajánlatban és pótlása: 
Ajánlattevő benyújtotta a műszaki specifikáció táblázatot, amelynek „Az infúzió paraméterei (sebesség, dózissebesség, beadandó
volumen) fokozatosan, léptető nyilakkal („chevron key”) legyenek állíthatóak” sorában Igen-nel nyilatkozik. Kérjük ajánlattevőt, 
szíveskedjen gyártói igazolást benyújtani, mivel a beadott műszaki leírásból ez a paraméter nem derül ki. A műszaki leíráson 
látható készülék fotón sem a kijelzőn sem az előlapon nem láthatók a „léptető nyilak”, így kérjük a gyártói igazolás benyújtását 
az infúziós paraméterek léptető nyilakkal (chevron key) történő állítási lehetőségéről. Ajánlattevő benyújtotta a hiánypótlását, 
amelyben „A hiánypótlásra küldött gyártói igazolás fordítása” elnevezésű dokumentumban a 4) pontban az alábbiak szerint 
nyilatkozik: „Az infúziós paramétereket be lehet állítani az érintőképernyő segítségével: a sebesség, a dózissebesség és a 
mennyiség is beállítható. Az érintőképernyő messze a leggyorsabb és legidőtakarékosabb megoldás az infúziós pumpáknál. Nem 
csak felhasználó barát, de a legjobb és legújabb technológiát ötvözi a legjobb irányítással egyetemben.” A fordítás megfelel 
benyújtott „hiánypótlás gyártói igazolás angol nyelvű”. pdf dokumentumnak. A hiánypótlásban ajánlattevő benyújtott még egy „
Műszaki paraméterek hiánypótlása a HP-60-as volumetrikus pumpához” elnevezésű dokumentumot is, amelynek 4) pontjában az 
alábbiak szerint nyilatkozik: „A sebesség, a dózissebesség és a beadandó volumen és számos más paraméterek beállíthatóak az 
érintő képernyő segítségével. Az érintő képernyő a lehető leggyorsabb módot biztosítja a felhasználó számára. Nem csak 
felhasználó barátabb, de a legmodernebb technológiát nyújtja a különböző beállítási lehetőségekkel.” Érvénytelenség: 
Ajánlattevő benyújtotta a hiánypótlását az adott pontra vonatkozóan, de az nem támasztja alá a műszaki specifikáció táblázatban
benyújtott szakmai ajánlatát. Ajánlattevő a benyújtott szakmai ajánlat szerint olyan eszközt ajánl meg, amely eszközön „Az 
infúzió paraméterei (sebesség, dózissebesség, beadandó volumen) fokozatosan, léptető nyilakkal („chevron key”) állíthatóak”. A 
benyújtott hiánypótlás nem támasztja alá, hogy a megajánlott eszközön léptető nyilak („chevron key”) lennének, amelyekkel az 
infúzió paraméterei fokozatosan állíthatóak lennének, csak azt, hogy az eszközön érintőképernyő található. A megajánlott eszköz 
így nem felel meg az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek. 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert nem felel meg az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek, ezért a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen.

12099306241KOZMOMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Medve 
utca 34-40.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1 885 000 Ft A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 
Budapest, Szatmár Utca 46/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.07.24 15:56:13 OGS81Q

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az 1. és a 2. közbeszerzési részben a HOGE Orvosi Műszer Kft. ajánlatát Ajánlatkérő a 69. § (4) előtti szakaszban vizsgálta, számára 69
. § (4) szerinti felhívást nem küldött, így ajánlatának érvényessége vagy érvénytelensége nem megállapítható.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.26Lejárata:2019.08.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.08.14

2019.08.14




