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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Orvosi eszközök beszerzése 3 részben

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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neve:

Orvosi eszközök beszerzése 3 részbenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001004092019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet EKRSZ_
76408326

Törteli Út 1-3.

Cegléd HU120 2700

Bobál István

bobal.istvan@toldykorhaz.hu +36 53310011



EKR001004092019

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - LélegeztetőgépRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.09.30

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

A 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

Orvosi eszközök beszerzése 3 részben, határozott idejű adásvételi szerződés keretében, összesen 3 db (ÁEEK/25485-3/2019. 
támogatási szerződés) 1.rész: Lélegeztető gép: 1 db 2.rész: Rádiófrekvenciás mikro-sebészeti generátor: 1 db 3.rész: Légút 
menedzsment készlet: 1 db, A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata (minden rész vonatkozásában): a felsorolt 
eszközök, gépek helyszínre szállítása, üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalása, az üzembehelyezést 
követően a javítás, a meghibásodott alkatrészek cseréje a jótállási idő alatt, valamint az eszközök, gépek használatának betanítása az 
Ajánlatkérő által kijelölt max. 5 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével – és 1 órás próbaüzem tartása, erről jegyzőkönyv 
felvétele, ezt követően jogosult teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári 
újnak kell lennie. Az üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az 
oktatás elvárt óraszáma: 1 óra időtartamban. Csatolni kell a megajánlott eszközök magyar nyelvű leírását. A további részletes 
előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás, specifikáció tartalmazza. A beszerzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított
vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A támogatói okirat száma: ÁEEK/25485-3/2019.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 6.299.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette 
az 1. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A benyújtott termékleírás szerint a 
megajánlott készülék szakmai szempontból megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll rendelkezésre. A támogatói okirat száma: 
ÁEEK/25485-3/2019.

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

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

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 I. értékelési részszempont esetében (nettó össz. ajánlati ár (Ft): Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4.) 1.
sz.melléklet A.1.aa) pontjaiban foglaltak szerinti fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet szerint. A legjobb ajánlat (
legalacsonyabb) az értékelési pontszám maximumát kapja, a többi ajánlat pedig az ettől az értéktől való eltérés arányával megegyező 
mértékben kevesebbet. A fordított arányosítás során alkalmazott képlet: Alegjobb P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin Avizsgált P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A végeredmény kerekítése két
tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint. II. értékelési részszempont (szakmai, műszaki minimumfeltételeket 
meghaladó elvárások esetén): 1. rész: II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7. szempontok esetében: Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. 
június 4.) 2.sz.melléklet B.A1) pontjaiban foglaltak szerinti a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerével történik. Funkció megléte: 
igen válasz = 10 pont, Funkció hiánya: nem válasz, vagy a minimum érték, illetve a minimum érték alatti megajánlás = 0 pont A 
kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, ajánlatkérő a számítás során a pontszámokat kettő tizedes jegyig, az 
összesen pontszámokat egy tizedes jegyig kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot tette az 1. rész vonatkozásában.

Szöveges értékelés:

1050Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Nettó össz. ajánlati ár (Ft): 6.299.000,- A készülék a készülékházba integrált, turbinás 
rendszerű levegőellátó rendszerrel rendelkezik (igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem = 0 pont): igen. Képernyő mérete (képátló) min
. 15” Kérjük megadni! (előny a nagyobb!) (15” = 0 pont; 15”<x<18” = 5 pont; x ≥18” = 10 pont: 18. CPR-t támogató, 
tüdőkompressziót toleráló lélegeztetés, a kompresszió ütemét segítő, beállítható hangjelzéssel (igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem 
= 0 pont): igen. Légzési munka (WOB) (igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem = 0 pont): igen. C/20C (igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem
= 0 pont): igen. Az eseménynaplóban tárolható események száma (min.1000) Kérjük megadni! (előny a több!) (1000 = 0 pont; 
1000<x<5000 = 5 pont; x≥5000 = 10 pont): 5000. A trendgörbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló 
riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt (igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem = 0 pont): igen.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 
Budapest, Szatmár Utca 46/A
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot tette a 2. rész vonatkozásában.

Szöveges értékelés:

900Anamed Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Nettó össz. ajánlati ár (Ft): 5.150.000,- Induló alapkészlet vágóhoz: 50 db osztott EH negatív 
lap kábellel összeépítve (Kérjük megadni!) (előny a több!) (49 db vagy kevesebb = 0 pont; 50 db vagy több = 10 pont): 50. 
Kamerafej, egybeépítve vagy különálló adapterrel, mely képosztóval rendelkezik (endoszkópos és operatőr általi direkt 
obszervációs kép is lehetséges egyidőben) (igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem = 0 pont): igen

10737956242Anamed Kft., 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Rádiófrekvenciás mikro-sebészeti generátorRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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:

nem vesz igénybe

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

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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:

nem vesz igénybe

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 5.150.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette 
a 2. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A benyújtott termékleírás szerint a 
megajánlott készülék szakmai szempontból megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll rendelkezésre. A támogatói okirat száma: 
ÁEEK/25485-3/2019.

10737956242Anamed Kft., 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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 I. értékelési részszempont esetében (nettó össz. ajánlati ár (Ft): Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4.) 1.
sz.melléklet A.1.aa) pontjaiban foglaltak szerinti fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet szerint. A legjobb ajánlat (
legalacsonyabb) az értékelési pontszám maximumát kapja, a többi ajánlat pedig az ettől az értéktől való eltérés arányával megegyező 
mértékben kevesebbet. A fordított arányosítás során alkalmazott képlet: Alegjobb P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin Avizsgált P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A végeredmény kerekítése két
tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint. II. értékelési részszempont (szakmai, műszaki minimumfeltételeket 
meghaladó elvárások esetén): 2. rész: II.1, II.2. szempontok esetében: Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4.) 2.
sz.melléklet B.A1) pontjaiban foglaltak szerinti a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerével történik. Funkció megléte: igen válasz 
= 10 pont, Funkció hiánya: nem válasz, vagy a minimum érték, illetve a minimum érték alatti megajánlás = 0 pont A kiszámított 
pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, ajánlatkérő a számítás során a pontszámokat kettő tizedes jegyig, az összesen 
pontszámokat egy tizedes jegyig kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:
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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 I. értékelési részszempont esetében (nettó össz. ajánlati ár (Ft): Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4.) 1.
sz.melléklet A.1.aa) pontjaiban foglaltak szerinti fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet szerint. A legjobb ajánlat (
legalacsonyabb) az értékelési pontszám maximumát kapja, a többi ajánlat pedig az ettől az értéktől való eltérés arányával megegyező 
mértékben kevesebbet. A fordított arányosítás során alkalmazott képlet: Alegjobb P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin Avizsgált P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A végeredmény kerekítése két
tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint. II. értékelési részszempont (szakmai, műszaki minimumfeltételeket 
meghaladó elvárások esetén): 3. rész: II.1. szempontok esetében: Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4.) 2.
sz.melléklet B.A1) pontjaiban foglaltak szerinti a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerével történik. Funkció megléte: igen válasz 
= 10 pont, Funkció hiánya: nem válasz, vagy a minimum érték, illetve a minimum érték alatti megajánlás = 0 pont A kiszámított 
pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, ajánlatkérő a számítás során a pontszámokat kettő tizedes jegyig, az összesen 
pontszámokat egy tizedes jegyig kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot tette a 3. rész vonatkozásában.

Szöveges értékelés:

900Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Nettó össz. ajánlati ár (Ft): 5.745.000,- Vezeték nélküli adatátviteli lehetőség (igen/nem) (Igen
= 10 pont; Nem = 0 pont): igen.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Légút menedzsment készletRész száma, elnevezése:

Igen
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.17Lejárata:2019.11.08Kezdete:

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:

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:

nem vesz igénybe

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 5.745.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette 
a 3. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A benyújtott termékleírás szerint a 
megajánlott készülék szakmai szempontból megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll rendelkezésre. A támogatói okirat száma: 
ÁEEK/25485-3/2019.

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

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

2019.10.18

2019.11.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




