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Ajánlattevő neve:        AMECO 2000 Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1052 Budapest, Bécsi utca 1. FE/1 
Ajánlattevő adószáma:        11961583-2-41 
 
Rész neve: 1 Invazív, egyszerhaszn. latex free nyomásmérő szett (1) 

11961583241AMECO 2000 Kft., Magyarország 1052 Budapest, Bécsi Utca 1

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 1 Invazív,egyszerhaszn.latex free nyomásmérő szettRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem történt eltérés.

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Nem történt eltérés.

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:

89A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 088-209982A 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

Egyszer használatos nyomásmérők és tartozékok beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második Rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen



EKR000245072020

Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján 
értékeli. Az eljárás tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16
/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. 

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:

Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

B. Braun Trading Kft.

Szöveges értékelés:

AMECO 2000 Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve:        Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye:        1096 Budapest, Sobieski János utca 16.C lh. fszt.Ü/12. 
Ajánlattevő adószáma:        12342697-2-43 
 
Rész neve: 1 Invazív, egyszerhaszn. latex free nyomásmérő szett (1) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        53 516 000 
 
A Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. részében érvényes arra 
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum szerinti nyilatkozata alapján műszaki, illetve szakmai 
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 1096 Budapest, 
Sobieski János Utca 16.C lh. fszt. Ü/12.

Ajánlattevő neve:        B. Braun Trading Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Ajánlattevő adószáma:        25061978-2-41 
 
Rész neve: 1 Invazív, egyszerhaszn. latex free nyomásmérő szett (1) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        52 280 000 
 
A B. Braun Trading Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. részében érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentum szerinti nyilatkozata alapján műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

25061978241B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        40 840 000 
 
Az eljárás 1. részében az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz az AMECO 2000 Kft. 
ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolási kötelezettségének 
hiánytalanul eleget tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, 
műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.  
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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:

Ajánlattevő neve:        AMECO 2000 Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1052 Budapest, Bécsi utca 1. FE/1 
Ajánlattevő adószáma:        11961583-2-41 
 
Rész neve: 1 Invazív, egyszerhaszn. latex free nyomásmérő szett (1) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        40 840 000 
 
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás 1. részében az AMECO 2000 Kft. ajánlattevő a nyertes arra tekintettel, hogy 
ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező érvényes ajánlatot. Továbbá ajánlattevő 
ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

11961583241AMECO 2000 Kft., Magyarország 1052 Budapest, Bécsi Utca 1

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)

rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tette és 
ajánlata érvényes. 
 
Az ajánlatok értékelése az alábbiak szerint történik: 
 
A Felolvasólapon a megajánlott részek tekintetében fel kell tüntetni az ajánlati rész tervezett darabszáma alapján a szerződésre 
vetített nettó összesített árát, amely az értékelés alapját képezi. A tervezett darabszám alapján a szerződésre vetített összesített 
ajánlati ár megadása mellett ki kell tölteni a Dokumentáció részét képező Ártáblázatot is.  
 
Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, 
azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő 
részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! 
 
Az ajánlati árat mind a Felolvasólapon, mind az ártáblázatban magyar nettó forintban pozitív egész számban kell megadni! 
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Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján 
értékeli. Az eljárás tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16
/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. 
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tette és 
ajánlata érvényes. 
 
Az ajánlatok értékelése az alábbiak szerint történik: 
 
A Felolvasólapon a megajánlott részek tekintetében fel kell tüntetni az ajánlati rész tervezett darabszáma alapján a szerződésre 
vetített nettó összesített árát, amely az értékelés alapját képezi. A tervezett darabszám alapján a szerződésre vetített összesített 
ajánlati ár megadása mellett ki kell tölteni a Dokumentáció részét képező Ártáblázatot is.  
 
Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, 
azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő 
részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! 
 
Az ajánlati árat mind a Felolvasólapon, mind az ártáblázatban magyar nettó forintban pozitív egész számban kell megadni! 

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:

AMECO 2000 Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve:        AMECO 2000 Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1052 Budapest, Bécsi utca 1. FE/1 
Ajánlattevő adószáma:        11961583-2-41 
 
Rész neve: 2 Gyermek invazív, eh. latex free nyomásmérő szett (2) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        7 456 600 
 
Az eljárás 2. részében az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz az AMECO 2000 Kft. 
ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolási kötelezettségének 
hiánytalanul eleget tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, 
műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

11961583241AMECO 2000 Kft., Magyarország 1052 Budapest, Bécsi Utca 1

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:

A szerződés száma:

2 - 2 Gyermek invazív,eh.latex free nyomásmérő szettRész száma, elnevezése:

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

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - 3 Nyomásmérő S5 szívmotorhozRész 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:

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:

Ajánlattevő neve:        AMECO 2000 Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1052 Budapest, Bécsi utca 1. FE/1 
Ajánlattevő adószáma:        11961583-2-41 
 
Rész neve: 2 Gyermek invazív, eh. latex free nyomásmérő szett (2) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        7 456 600 
 
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás 2. részében az AMECO 2000 Kft. ajánlattevő a nyertes arra tekintettel, hogy 
ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező érvényes ajánlatot. Továbbá ajánlattevő 
ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

11961583241AMECO 2000 Kft., Magyarország 1052 Budapest, Bécsi Utca 1

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)

Igen
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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)

Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján 
értékeli. Az eljárás tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16
/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. 
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tette és 
ajánlata érvényes. 
 
Az ajánlatok értékelése az alábbiak szerint történik: 
 
A Felolvasólapon a megajánlott részek tekintetében fel kell tüntetni az ajánlati rész tervezett darabszáma alapján a szerződésre 
vetített nettó összesített árát, amely az értékelés alapját képezi. A tervezett darabszám alapján a szerződésre vetített összesített 
ajánlati ár megadása mellett ki kell tölteni a Dokumentáció részét képező Ártáblázatot is.  
 
Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, 
azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő 
részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! 
 
Az ajánlati árat mind a Felolvasólapon, mind az ártáblázatban magyar nettó forintban pozitív egész számban kell megadni! 

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:

ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve:        ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. 
Ajánlattevő adószáma:        24662064-2-43 
 
Rész neve: 3 Nyomásmérő S5 szívmotorhoz (3) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        5 112 000 
 
Az eljárás 3. részében az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a ReplantMed 
Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó igazolási kötelezettségének hiánytalanul eleget tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn. 

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 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:
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - 4 Szintérzékelő Terumo szívmotorhozRész 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:

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:

Ajánlattevő neve:        ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. 
Ajánlattevő adószáma:        24662064-2-43 
 
Rész neve: 3 Nyomásmérő S5 szívmotorhoz (3) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        5 112 000 
 
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás 3. részében a ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő a nyertes arra tekintettel, hogy ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező 
érvényes ajánlatot. Továbbá ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

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

Nem

Jelen közbeszerzési eljárás az eljárás 4. részében a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen arra tekintettel, hogy a 
nevezett részben nem nyújtottak be ajánlatot.
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Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján 
értékeli. Az eljárás tárgyát képező Termékek a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16
/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. 

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:

ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve:        ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. 
Ajánlattevő adószáma:        24662064-2-43 
 
Rész neve: 5 Szintérzékelő S5 szívmotorhoz LEVEL Control (5) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        2 436 000 
 
Az eljárás 5. részében az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a ReplantMed 
Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó igazolási kötelezettségének hiánytalanul eleget tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn. 

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - 5 Szintérzékelő S5 szívmotorhoz LEVEL ControlRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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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:

Ajánlattevő neve:        ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye:        1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. 
Ajánlattevő adószáma:        24662064-2-43 
 
Rész neve: 5 Szintérzékelő S5 szívmotorhoz LEVEL Control (5) 
 
Értékelési szempont        Ajánlattevő megajánlása 
Ajánlati ár (nettó Ft összesen, a 24 hónapra vonatkozó 100 % mennyiségre):        2 436 000 
 
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás 5. részében a ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő a nyertes arra tekintettel, hogy ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező 
érvényes ajánlatot. Továbbá ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

24662064243ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 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)

rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot tette és 
ajánlata érvényes. 
 
Az ajánlatok értékelése az alábbiak szerint történik: 
 
A Felolvasólapon a megajánlott részek tekintetében fel kell tüntetni az ajánlati rész tervezett darabszáma alapján a szerződésre 
vetített nettó összesített árát, amely az értékelés alapját képezi. A tervezett darabszám alapján a szerződésre vetített összesített 
ajánlati ár megadása mellett ki kell tölteni a Dokumentáció részét képező Ártáblázatot is.  
 
Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, 
azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő 
részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! 
 
Az ajánlati árat mind a Felolvasólapon, mind az ártáblázatban magyar nettó forintban pozitív egész számban kell megadni! 
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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 Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján jelen közbeszerzési eljárás 2., 3., 5 részeiben a szerződés a tíz napos időtartam 
(moratórium) letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a vonatkozó részekben csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.09.21Lejárata:2020.09.11Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - 6 Vérvételi zsákRész száma, elnevezése:

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

Nem

Jelen közbeszerzési eljárás az eljárás 6. részében a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen arra tekintettel, hogy a 
nevezett részben nem nyújtottak be ajánlatot.

2020.09.10

2020.09.10
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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