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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

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

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:8198/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000225052021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Visszavont közbeszerzési eljárás

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Vargáné Kampós Gyöngyi

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

www.sopronigyogykozpont.hu

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 18118607241

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

Budapest HU110 1054



EKR000225052021
vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

33183200-8

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

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

Kapcsolattartó személy: Perényi Rita

perenyi.rita@nagyeskiss.hu

www.sopronigyogykozpont.hu

Nem

Nem

Egyéb típus:

egészségügyi intézmény

Egészségügy

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése

EKR000225052021

Árubeszerzés

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
I. rész: Csípőprotézis: 
- Csontcementtel beültethető csípőízületi endoprotézis rendszer: Alapmennyiség db/12 hó: 33, Opcionális mennyiség db/12 hó: 10 
- Csontcement nélkül beültethető csípőprotézis rendszer: Alapmennyiség db/12 hó:79, Opcionális mennyiség db/12 hó: 34 
 
II. rész: Térdprotézis 
Bicondylaris ún. "TOTAL" térdízületi endoprotézis rendszer: Alapmennyiség db/12 hó:77, Opcionális mennyiség db/12 hó: 68 
 
III. rész: Csontcementek 
- Csontcement antibiotikumos 20 grammos kiszerelés: Alapmennyiség db/12 hó: 112,  Opcionális mennyiség db/12 hó:  48 
- Csontcement antibiotikumos 40 grammos kiszerelés: Alapmennyiség db/12 hó: 133, Opcionális mennyiség db/12 hó: 57 

0
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2 - TérdprotézisII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

I. rész: Csípőprotézis 
- Csontcementtel beültethető csípőízületi endoprotézis rendszer: Alapmennyiség db/12 hó: 33 Opcionális mennyiség db/12 hó: 10 
- Csontcement nélkül beültethető csípőprotézis rendszer: Alapmennyiség db/12 hó: 79, Opcionális mennyiség db/12 hó: 34 
 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33183200-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - TérdprotézisII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Nem

Nem

Igen

Igen

Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az opcionális mennyiség 
lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti. 
Csontcementtel beültethető csípőízületi endoprotézis rendszer: Opcionális mennyiség db/12 hó: 10 
Csontcement nélkül beültethető csípőprotézis rendszer: Opcionális mennyiség db/12 hó: 34 
Az opciós mennyiség lehívására az alapszerződés (12 hónap) során kerül sor.  

Nem
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III. rész: Csontcementek 
- Csontcement antibiotikumos 20 grammos kiszerelés: Alapmennyiség db/12 hó: 112, Opcionális mennyiség db/12 hó: 48 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33697110-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - CsontcementekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II. rész: Térdprotézis  
Bicondylaris ún. "TOTAL" térdízületi endoprotézis rendszer: Alapmennyiség db/12 hó:77,  Opcionális mennyiség db/12 hó: 68 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33183200-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Nem

Nem

Igen

Igen

Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az opcionális mennyiség 
lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti. 
Bicondylaris ún. "TOTAL" térdízületi endoprotézis rendszer: Opcionális mennyiség db/12 hó: 68 
Az opciós mennyiség lehívására az alapszerződés (12 hónap) során kerül sor. 

Nem
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

- Csontcement antibiotikumos 40 grammos kiszerelés: Alapmennyiség db/12 hó: 133, Opcionális mennyiség db/12 hó: 57 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Nem

Nem

Igen

Igen

Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget részenként, az opcionális mennyiség 
lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti 
Csontcement antibiotikumos 20 grammos kiszerelés: Opcionális mennyiség db/12 hó: 48 
Csontcement antibiotikumos 40 grammos kiszerelés: Opcionális mennyiség db/12 hó: 57 
Az opciós mennyiség lehívására az alapszerződés (12 hónap) során kerül sor.  

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-004136Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - TérdprotézisRész száma, elnevezése:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-004136Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - CsípőprotézisRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 061-153939

Nem

Nem
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MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdései alapján visszavonta.

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-004136Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - CsontcementekRész száma, elnevezése:

Nem

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148.§ szerint.
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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