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I. szakasz: Ajánlatkérő
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://sopronigyogykozpont.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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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:

Fóliazsákok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR002070632022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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IV. szakasz: Eljárás

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:

28612/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Fóliazsákok beszerzésére 12 hónapra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére

Szélesség mm        Behajtás mm        Hosszúság mm        Vastagság/Mikron        Megnevezés        Mennyiség        Mennyiségi egység
700        2*100        1 100        40        Fekete zsák        4 200        db
700        2*100        1 260        55        Fekete zsák        3 600        db
600                 700        15        Szemetes zsák        8 800        db
500                 500        12        Szemetes zsák        146 700        db
500                 600        25        Fekete zsák        12 700        db
600                 900        25        Fekete zsák        14 850        db
300                 400        10        Ingvállas tasak        172 000        db
300                 800        25        Nat. Tasak élelmezés        3 000        db
600                 900        25        Nat. Tasak         1 200        db
800                 1 100        25        Nat. Tasak        90 000        db
500                 500        12        Sárga szemetes zsák        52 100        db
                           25        800 nat. Tömlő        60        kg
350                 450        10        Ingvállas tasak        3 000        db
                                    Lapfólia HDPE natúr LPE 500x0,025 mm paraffinpakoláshoz        110        kg

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Fóliazsákok beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

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:

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

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.Szöveges értékelés:

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3531 Miskolc Kiss Ernő Utca 35/A.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel ajánlatkérő előírásainak, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és 
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Nettó ajánlati ár (Ft): 9 845 800

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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13034410203TAMplast Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6230 Soltvadkert, Ipar Utca 14

A Tomex Orvostechnika Kft. (1146 Budapest Thököly Út 105.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem tett szakmai ajánlatot, az ártáblázatban nem adott meg cikkszámokat, sem 
termékmegnevezést, amely hiányok a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomra tekintettel nem pótolhatók.
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.47/15/2015. számú határozatában az alábbiakat rögzítette.
„A Döntőbizottság következetes gyakorlata szerint, amennyiben az ajánlatban konkrét termék nem került nevesítésre, hanem 
csupán az ajánlatkérő által előírt műszaki tartalom került megismétlésre, nem nyújtott be az érintett ajánlattevő szakmai 
ajánlatot, mivel nem azonosítható be a megajánlott termék, amelyre az ajánlati kötöttség bekövetkezett.”

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

29024276242Tomex Orvostechnika Kft., Magyarország 1146 Budapest, Thököly Út 105

A Horváth Fólia Kft (9400 Sopron Somfalvi Út 8 4359/26.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem tett szakmai ajánlatot, az ártáblázatban nem adott meg cikkszámokat, sem 
termékmegnevezést, amely hiányok a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomra tekintettel nem pótolhatók.
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.47/15/2015. számú határozatában az alábbiakat rögzítette.
„A Döntőbizottság következetes gyakorlata szerint, amennyiben az ajánlatban konkrét termék nem került nevesítésre, hanem 
csupán az ajánlatkérő által előírt műszaki tartalom került megismétlésre, nem nyújtott be az érintett ajánlattevő szakmai 
ajánlatot, mivel nem azonosítható be a megajánlott termék, amelyre az ajánlati kötöttség bekövetkezett.”
Ajánlattevő továbbá a szakmai ajánlatában nem adott meg mértékegységet, amely alapján a megadott méreteket ajánlatkérő 
kizárólag a kiírás szerinti – mm – mértékegységben tudja figyelembe venni, amely szerint a megajánlott termékek nem felelnek 
meg a kért méret elvárásnak az. 1., 2., 3., 4., 7., 10., 11. és 13. tétel tekintetében, amely alapján az ajánlat szintén érvénytelen 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

25403644208Horváth Fólia Kft, Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 8 4359/26

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:

A PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3531 Miskolc Kiss Ernő Utca 35/A.) ajánlattevő az 
eljárás nyertese, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a 
szerződés teljesítésére, és az ajánlat az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat az alábbi 
megajánlással.
Nettó ajánlati ár (Ft): 9 845 800
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2023.02.27Lejárata:2023.02.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A TAMplast Kft. (6230 Soltvadkert Ipar Utca 14.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem tett kereskedelmi és szakmai ajánlatot, nem nyújtotta be a szakmai ajánlat és ártáblázat 
dokumentumot, amely hiány a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomra tekintettel nem pótolható.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

2023.02.15

2023.02.15
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