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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szív-tüdő motor 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:

Szív-tüdő motor beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

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:

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:

136A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 135-331482A 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

Adásvételi szerződés szív-tüdő motor beszerzése tárgyában. 2 db + 1 db opció. Tárgyi beszerzést az aj.kérő vis maior támogatásból és/
vagy saját finanszírozással kívánja megvalósítani. Tekintettel arra, hogy aj.kérő támogatási igényt fog benyújtani, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) szabályai vonatkoznak. Az adásvételi szerződés 
hatályba lépésének feltétele a vis maior vagy egyéb fenntartói támogatási igényre vonatkozó szerződés aláírása és az összeg 
beérkezése vagy az intézeti saját finanszírozásról történő döntés meghozatala.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. Rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (2 db készülékre nettó Ft értékben): 91 400 000 • Ezen ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. • Ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek az általa becsatolt ajánlat és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a 
benyújtott igazolások alapján. • Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • A megjelölt ajánlattevő tette az értékelési 
szempontra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot. • Az ajánlat a pénzügyi fedezet mértékének megfelelő.

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35.

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)

1., 2., 3. minőségi kritérium: pontkiosztás (valamennyi esetében: előny a megléte. Igen = 10 pont, Nem = 0 pont), ár szemp. fordított 
arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (2 db készülékre nettó Ft értékben): 91 400 000 Minőségi kritériumok 1. Kompakt konzol, moduláris pumpaegység: 
Igen 2. Valamennyi roller pumpa direkt hajtású, a pumpafej közvetlenül a motortengelyen helyezkedik el: Igen 3. Előnyt élvez ha
a központi kijelzőegység a felhasználó által szabadon konfigurálható, meghatározva az egyes rendszerparaméterek 
megjelenítésének módját és helyét: Igen Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint érvényes és megfelel az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlat mindenben 
megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. • 
Ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általa becsatolt ajánlat és annak részét képező 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alapján. • Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel 
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 
35.

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:
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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:

2019.10.24Lejárata:2019.10.15Kezdete:

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:

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:

2019.10.14

2019.10.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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