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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000486952019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

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:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet

Postai cím:

Győri Út 15.

Város:

Sopron

HU221

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Vargáné Kampós

Kapcsolattartó személy:
kampos.gyongyi@
sopronigyogykozpont.hu

EKRSZ_
97694645

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

9400

Ország:

Magyarország

Gyöngyi

+36 99514200

+36 99514250

Fax:

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

http://www.sopronkorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Wellmann-Kiss

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

wellmann-kiss.katalin@
nagyeskiss.hu

EKRSZ_
41154256

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Katalin
Fax:

Internetcím(ek)

EKR000486952019

2020.05.22 16:31:23

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.sopronkorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére, 13 részben.

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 184-447332

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

184

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 - Egyszer használatos steril operációs kabát

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Igen

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 ajánlatot 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:

1

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

1. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 1. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 109 600,- Ft egyösszegű ajánlati ár.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

1. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 109 600,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2 - Egyszer használatos nem steril zsilipruhák
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 ajánlatot 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:

1

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
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Adószáma
12352476241

2. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 2. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 1 077 750.- Ft egyösszegű ajánlati ár.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

2. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 1 077 750.- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Traumatológia: steril izoláló szettek

A szerződés száma:

3

Az eljárás eredményes volt:
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Igen

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 ajánlatot 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:

1

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

3. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 3. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 18 657 000,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

3. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 18 657 000,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44

EKR000486952019

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Sebészet: steril izoláló szettek

A szerződés száma:

4
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Adószáma
12352476241

4. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
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követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 4. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 484 800,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

4. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 484 800,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1011 Budapest, Fő Utca 14-18. A
lépcsőház 3. emelet

24381455241

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 4. részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő a felhívás IV.2.7. pontjában rögzítette, hogy az ajánlatok részét képező és a
felhívás VI.3/V.4.3 pontja szerinti mintapéldányok benyújtásának időpontja megegyezik a felhívás IV.2.2 pontjában megadott
időponttal. A mintapéldányok benyújtásának helye: Soproni Gyógyközpont Igazgatóság, 9400 Sopron, Győri út 15. III.ép. III.em.
Továbbá ajánlatkérő a felhívás VI.4.3) pontban rögzítette, hogy Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a szállítandó termékek
tulajdonságai nem felelnek meg a közbeszerzési eljárás adott része vonatkozásában az eljárást megindító felhívás II.2.4.
pontjában és a műszaki leírásban megadott tulajdonságoknak a termékleírások és a mintapéldányok kipróbálása alapján.
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig a 4. rész vonatkozásában nem nyújtotta be a mintapéldányokat, erre tekintettel a

EKR000486952019

megjelölt részek vonatkozásában ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően,
figyelemmel arra, hogy ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Szülészet-nőgyógyászat: steril izoláló szettek
5

A szerződés száma:

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 ajánlatot 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:

1

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

5. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 5. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 028 800,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

5. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 028 800,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

6 - Urológia: steril izoláló szettek

A szerződés száma:

6

Az eljárás eredményes volt:

Igen

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 ajánlatot 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:

EKR000486952019

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

1

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

6. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 6. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 1 520 800,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

6. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 1 520 800,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

EKR000486952019

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

7 - Urológia: steril izoláló laparoscopos szettek

A szerződés száma:

7
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 ajánlatot 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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

7. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 7. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 696 800,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:

EKR000486952019

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

7. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 696 800,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1011 Budapest, Fő Utca 14-18. A
lépcsőház 3. emelet

24381455241

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 7. részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő a felhívás IV.2.7. pontjában rögzítette, hogy az ajánlatok részét képező és a
felhívás VI.3/V.4.3 pontja szerinti mintapéldányok benyújtásának időpontja megegyezik a felhívás IV.2.2 pontjában megadott
időponttal. A mintapéldányok benyújtásának helye: Soproni Gyógyközpont Igazgatóság, 9400 Sopron, Győri út 15. III.ép. III.em.
Továbbá ajánlatkérő a felhívás VI.4.3) pontban rögzítette, hogy Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a szállítandó termékek
tulajdonságai nem felelnek meg a közbeszerzési eljárás adott része vonatkozásában az eljárást megindító felhívás II.2.4.
pontjában és a műszaki leírásban megadott tulajdonságoknak a termékleírások és a mintapéldányok kipróbálása alapján.
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig a 7. rész vonatkozásában nem nyújtotta be a mintapéldányokat, erre tekintettel a
megjelölt részek vonatkozásában ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően,
figyelemmel arra, hogy ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

8 - Szemészet: steril izoláló szettek

A szerződés száma:

8

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

EKR000486952019

Igen

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 ajánlatot 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:

1

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

8. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 8. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 720 000,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

8. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 6 720 000,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

EKR000486952019

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Aneszteziológia: steril izoláló szettek

A szerződés száma:

9
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 ajánlatot 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:

1

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
HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Adószáma
22923820241

9. részben HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel
arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek,
ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmasságát igazolta. 9. részben HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nettó 2 014 380,- Ft egyösszegű ajánlati ár

EKR000486952019

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

22923820241

9. részben HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nettó 2 014 380,- Ft egyösszegű ajánlati
árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

10 - Fül-Orr-Gége: steril izoláló szettek

A szerződés száma:

10

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

EKR000486952019

Igen

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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:

1

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

10. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 10. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 201 000,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

10. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 201 000,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

EKR000486952019

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

11 - Kiegészítő termékek

A szerződés száma:

11
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 ajánlatot 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:

1

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
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Adószáma
12352476241

11. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 11. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 2 902 280,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

EKR000486952019

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

11. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 2 902 280,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján
a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

12 - Egyszer használatos steril izoláló, rectum szettek

A szerződés száma:

12

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Igen

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 ajánlatot 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:

1

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

HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

22923820241

12. részben HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel
arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek,
ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmasságát igazolta. 12. részben HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nettó 760 860,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

22923820241

12. részben HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nettó 760 860,- Ft egyösszegű ajánlati
árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

EKR000486952019

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

13 - Műtéti melegítő takaró
13
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 ajánlatot 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:

1

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
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Adószáma
12352476241

13. részben Mölnlycke Health Care Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy megfelel a közbeszerzési eljárás
követelményeinek és a jogszabályoknak, valamint a rendelkezésre álló fedezetnek, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt
, és alkalmasságát igazolta. 13. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 396 000,- Ft egyösszegű ajánlati ár

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

EKR000486952019

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár

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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

13. részben Mölnlycke Health Care Kft. nettó 396 000,- Ft egyösszegű ajánlati árral a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31., 10225912-2-44
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
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2020.05.22

Lejárata:

2020.06.02

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.04.23
2020.05.22

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:
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