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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Cell-saver szettek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12998155Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Gottsegen György Országos Kardiológiai IntézetAjánlatkérő 
neve:

Cell-saver szettek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000352912019
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1.Cellsav.szett.besz.Fresenius CATSvérmentesítőhözRész 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:

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

85A 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

1.Cellsav.szett.besz.Fresenius CATSvérmentesítőhöz A GOKI Gyermekszív Központ 1 db Fresenius C.A.T.S. vérmentesítővel 
rendelkezik. Ennek a készüléknek a működtetéséhez egyszerhasználatos szettek szükségesek. Igényelt mennyiség: 1. Szívó szett (ATS 
=autotransfusion suction line) 280 db. 2. Tartály (ATR = autotransfusion reservoir) 260 db. 3. Vérsejtszeparáló „centrifuga”( AT =
autotransfusion) 220 db. 2.Cell-sav.szett.besz.MedtronicAUTOLOG készülékhez Az Intézet tulajdonát képező Medtronic- AUTOLOG 
készülékkel kompatibilisnek kell lennie. (Kompatibilitás fogalma alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy bármely gyártótól és forgalmazótól 
kerül megajánlásra a termék, ennek 100%-ban egyeznie kell a Medtronic- AUTOLOG cell-saver készülék hivatalos szerelékével, és 
ezzel összeszerelve a készüléknek rendeltetésszerűen és a betegbiztonsági előírásokat betartva használhatónak kell lennie. A 
Medtronic- AUTOLOG cell-saver készülék műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.) A készülék vérmentesítését 
biztosító szettjei: -sterilen csomagolt, egyesével elkülönített, részenként is használható egységek legyenek, 1. Szívó szett – 90 db 2. 
Tartály – 80 db 3. Vérsejtszeparáló „centrifuga” – 100 db

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

III. rész

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 12 hónapra vonatkozó 100% mennyiségre): 12 685 400 ajánlata kiválasztásának indokai: Fenti 
ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint érvényes és megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes, az egyetlen érvényes ajánlat, és 
ajánlattevő ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 1025 
Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Szöveges értékelés:

Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 12 hónapra vonatkozó 100% mennyiségre): 12 685 400 alkalmasságuk indokolása: Fenti 
ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint érvényes és megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 
1025 Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

megajánlott termék kiszállítása, fuvarozása

S.T.I. Hungary Szállítmányozási Kft - Alvállalkozó, akinek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe 2360 Gyál, Bem 
József u. 30., 13861984-2-13
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Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 12 hónapra vonatkozó 100% mennyiségre): 7 689 000 alkalmasságuk indokolása: Fenti 

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-
146

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 2.Cell-sav.szett.besz.MedtronicAUTOLOG készülékhezRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 12 hónapra vonatkozó 100% mennyiségre): 7 689 000 ajánlata kiválasztásának indokai: Fenti 
ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint érvényes és megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes, az egyetlen érvényes ajánlat, és 
ajánlattevő ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Szöveges értékelés:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint érvényes és megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.06.26 15:40:22 hszandi

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

A szerződéskötési moratórium lejártának napja a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdések szerint került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.29Lejárata:2019.07.19Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2019.07.18

2019.07.18




