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I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

GyöngyiKapcsolattartó 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

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000371452022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Vargáné Kampós

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

http://www.sopronkorhaz.hu/

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036

Bartalis Irén

bartalis.iren@syntron.hu

http://www.sopronkorhaz.hu/
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

61A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 061-159986A 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

II.szakasz: Tárgy

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére négy részben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második része

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot 
(megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Cement nélküli csípőprotézisRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pont 9. alpontjában előírta: 
 
„Ajánlatkérő a jelen eljárásban valamennyi rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.” 

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot 
(megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Cementes csípőprotézisRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

Nem
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pont 9. alpontjában előírta: 
 
„Ajánlatkérő a jelen eljárásban valamennyi rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.”

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot 
(megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - TérdprotézisRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pont 9. alpontjában előírta: 
 
„Ajánlatkérő a jelen eljárásban valamennyi rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.”

Nem
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választotta, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaztak, amelyeknek az adott beszerzési 
tárgynak meg kell felelnie, valamint a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével is.

Szöveges értékelés:

2BeWeGe Medical Kft.

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választotta, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 
dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaztak, amelyeknek az adott beszerzési 
tárgynak meg kell felelnie, valamint a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével is.

Szöveges értékelés:

1Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 3 450 000 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt.

23848991243BeWeGe Medical Kft., Magyarország 1194 Budapest, Kassa Utca 45

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 2 310 000 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - CsontcementekRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 3 450 000 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt.

23848991243BeWeGe Medical Kft., Magyarország 1194 Budapest, Kassa Utca 45

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 2 310 000 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország 
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az 1. rész vonatkozásában benyújtott COMESA Budapest Orvosi Műszer és Labortechnikai Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1117 
Budapest Dombóvári Út 9.,  
a 2. rész vonatkozásában benyújtott Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (vezető 
ajánlattevő) Székhelye: 1123 Budapest Nagyenyed Utca 8-14., valamint a  
3. ész vonatkozásában benyújtott COMESA Budapest Orvosi Műszer és Labortechnikai Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1117 
Budapest Dombóvári Út 9. ajánlattevők ajánlata a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem került elbírálásra.

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:

2022.06.21Lejárata:2022.06.10Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2022.06.10

2022.06.10
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