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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:

1 - Orvosi gázok száll.,Orv.gázhálózat karbantartásaRész 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:

13557/2018A 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.rész A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.A palackok feleljenek meg az 
MSZ EN 1089-3 előírásainak.Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzenek.A cseppfolyós oxigén tartály álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval,és egyéb 
szerelvényekkel együtt maximum 30 m2 helyet foglalhat el.A min. készlet 30 %-nál kevesebb nem lehet.A szerződés 12 vagy max. 24 
hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés a II.2.11) szerint pozitív irányban eltérhet. 2.rész Inhalációs NO gázkeverék, és a 
hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése.Amennyiben a megajánlott termék Magyarországon nincs törzskönyvezve,
a termék alkalmas legyen arra, hogy a szerződés megkötéséig rendelkezzen OGYÉI egyedi import behozatali engedéllyel. Mindkettő 
rész A termékek további leírását és műszaki specifikációját a közbesz.dok. részét képező műszaki leírás tart.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész 81. §

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Nettó ajánlati összár 12 hónapra: (nettó HUF): 20 812 490 ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, lekérdezések és igazolás alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 
érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legalacsonyabb árat megjelenítő érvényes ajánlat a tárgyi 
közbeszerzési eljárásban.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, Zsigmondy
Utca 38.

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:

26318

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

29893

Szöveges értékelés:

SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: (nettó HUF): 23 277 900 alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben 
megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és 
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

11300184218Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 
1.

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: (nettó HUF): 20 812 490 alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben 
megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és 
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, 
Zsigmondy Utca 38.

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

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
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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 - Nitrogén monoxid NO gáz beszerzésRész 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:

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., 1238 Budapest, Szitás u. 16., adószám: 12277111243 III.1.3)Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság 1 fő Víz - Központifűtés - Gázhálózat szerelő végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel

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

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:

orvosi gázhálózat karbantartása

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., 1238 Budapest, Szitás u. 16., adószám: 12277111243

Igen
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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:

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: (nettó HUF): 28 136 320 ajánlata kiválasztásának indokai: A fenti ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, lekérdezések és igazolás alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatai és igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 
érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata a legalacsonyabb árat megjelenítő érvényes ajánlat a tárgyi 
közbeszerzési eljárásban.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, Zsigmondy
Utca 38.

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:

29894

Szöveges értékelés:

SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: (nettó HUF): 28 136 320 alkalmasságuk indokolása: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben 
megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és 
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, 
Zsigmondy Utca 38.

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
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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:

2019.01.18Lejárata:2019.01.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő 2018. november 07. napján az eljárás 2. része tekintetében az EKR rendszerben megküldött levélben felszólította a 
Linde Magyarország Zrt. ajánlattevőt – valamennyi ajánlattevő egyidejű tájékoztatása mellett – a Kbt. 71. § szerinti hiányosságok
pótlására, felvilágosítás nyújtására – melyek nélkül az ajánlatok érvényessége nem állapítható meg – , amelyben 2018. november 
13. napja 12:00 került megjelölésre teljesítési határidőként T. Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidőig nem tett eleget az 
alábbi hiánypótlási felhívásnak, az EKR-ben a hiánypótlása nem került benyújtásra/becsatolásra, ezért ajánlatának érvényessége 
nem állapítható meg, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) alapján érvénytelen. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés a 2. rész 
vonatkozásában: 1. „Felhívás, dokumentumok, jogszabály előírása II.2.4)A közbeszerzés ismertetése: … A palack legyen 
kompatibilis a GOKI tulajdonában lévő Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO adagoló géppel, …” „Hiba, hiányosság az 
ajánlatban A felhívásban feltüntetettek szerint az Intézet a saját tulajdonában van egy Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO 
adagoló gép, és a megajánlott terméknek ezzel kompatibilisnek kell lennie. (Ezek módosítása, kiegészítése, mivel a palack 
mérgező (hibás adagolás esetén a betegre és környezetére veszélyes), korrozív gázt tartalmaz, csak a gyártó kifejezett írásos 
engedélye alapján végezhető, mint ez a használati utasításban egyértelműen jelezve is van (7. Karbantartás és javítás).) T. 
Ajánlattevő által megajánlott NO palackok csatlakozója eltérő méretű. Az ajánlat nem tartalmaz arra vonatkozó nyilatkozatot a 
Bedfont cégtől, melyben a szükséges átalakítást engedélyezik.” „Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés Szíveskedjenek 
nyilatkozatot benyújtani a Bedfont Ltd vagy képviselője részéről arról, hogy a Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO adagoló 
gép módosításához, kiegészítéséhez, átalakításához hozzájárulnak. Vagy, szíveskedjenek bemutatni, hogyan kívánják 
csatlakoztatni a megajánlott terméket az Intézet tulajdonában lévő Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO adagoló géphez.” 2. 
„Felhívás, dokumentumok, jogszabály előírása Az adagoló állvány tegye lehetővé 2 kompatibilis NO palack és egy O2 palack 
biztonságos rögzítését.” „Hiba, hiányosság az ajánlatban Az ajánlatba becsatolt prospektusban a készülék csak szemből látható, 
így az oxigén palack rögzíthetősége nem ítélhető meg. A szöveges részben erről nem történik említés.” „Hiánypótlási felhívás, 
felvilágosítás kérés Szíveskedjenek bemutatni a megajánlott oxigén palack rögzíthetőségét, kitérve arra is, hogyan oldható meg, 
hogy az adagoló állvány lehetővé tegye 2 kompatibilis NO palack és egy O2 palack biztonságos rögzítését.” 3. „Felhívás, 
dokumentumok, jogszabály előírása A adagoló géphez legyen két NO palack egyszerre csatlakoztatható, a terápia csak az egyik 
palackból történjen. A palack kifogyását a készülék egyértelműen jelezze, közben váltson át a másik palackra, az iNO terápia 
megszakítása nélkül.” „Hiba, hiányosság az ajánlatban Az ajánlatba becsatolt prospektusban nem található arra vonatkozó 
információ, hogy az INOmax DSIR készüléken a két palack közötti váltás automatikusan megtörténik, az iNO terápia 
megszakítása nélkül és nem igényel manuális beavatkozást.” „Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés Szíveskedjenek 
nyilatkozni arról, hogy az INOmax DSIR készüléken a két palack közötti váltás automatikusan megtörténik-e az iNO terápia 
megszakítása nélkül és ez nem igényel manuális beavatkozást.”
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.18 10:40:43 hszandi
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel; A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 147-336104, 2018/S 159-364511, 
2018/S 170-386808, 2018/S 177-401190.




