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II.szakasz: Tárgy

Orvosi gáz,cseppfolyós oxigén, NOgázkeverék besz.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris IntézetAjánlatkérő 
neve:

Orvosi gáz,cseppfolyós oxigén, NOgázkeverék besz.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000715922021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris 
Intézet

15315386243

Haller Utca 29. 38288

Budapest HU110 1096

Tóth Tiborné

Tiborne.Toth@GOKVI.hu +36 12998155
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EKR000715922021V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

120A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 119-312768A 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 gáz és cseppfolyós oxigén szállítása, NO gázkeverék beszerzése, valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása  
1.sz.rész 
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon. Szállított 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. A beszerzés tárgya az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása is. 
2. sz. rész 
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.A palackok feleljenek meg az MSZ EN 
1089-3 előírásainak.Szállított palackozott orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkezzenek. A szerződés 12 vagy max. 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés a II.2.11) szerint pozitív irányban 
eltérhet. 
3.sz. 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. 
Mindhárom rész 
A termékek további leírását és műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Második rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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)

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:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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 ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 22 290 000 
alkalmasságuk indokolása: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas 
a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes. 

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

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 22 805 691 
alkalmasságuk indokolása: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas 
a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Cseppfolyós orvosi gázok, gázhálózat karbantartásaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Palackos orvosi gázokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda KFT. 12277111243, M/2 - 1 fő szakember biztosítása

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 22 805 691 
ajánlata kiválasztásának indokai: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot követő második legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

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

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

MEDACTIVE PRO Korlátolt Felelősségű Társaság 14203574243, III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény (1 fő szakember)

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 22 290 000 
ajánlata kiválasztásának indokai: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

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

szállítás, karbantartás, vészellátás

MEDACTIVE PRO Korlátolt Felelősségű Társaság 14203574243, Lorriers Zrt. 24246426241

Orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft 12277111243

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 7 043 450 
Ajánlata kiválasztásának indokai: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

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

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:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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 ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 7 043 450 
Alkalmasságuk indokolása: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes.

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

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 8 327 400 
Alkalmasságuk indokolása: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
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

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

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 30 949 952 
A légzőkörbe illeszthető adagoló modul egyszer használatos: Igen 
alkalmasságuk indokolása: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes.

10968927205SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
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

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Nitrogén monoxid NO gáz beszerzésRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 8 327 400 
Ajánlata kiválasztásának indokai: az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő második legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

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

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

MEDACTIVE PRO Korlátolt Felelősségű Társaság 14203574243, Lorriers Zrt. 24246426241

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

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 27 775 200 
A légzőkörbe illeszthető adagoló modul egyszer használatos: Igen 
ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlat.

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

Pontozás: 0-10. Módszer: 
— minőségi kritérium: abszolút értékelés, előny a tulajdonság megléte. Igen = 10 pont, Nem = 0 pont), 
— ár szempont: 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:

1000Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

917.9384SIAD 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 ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 27 775 200 
A légzőkörbe illeszthető adagoló modul egyszer használatos: Igen 
alkalmasságuk indokolása: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes.

inhalációs NO szállítás

MEDACTIVE PRO Korlátolt Felelősségű Társaság 14203574243
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2021.11.22Lejárata:2021.11.13Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) (12 hó 100% mennyiségre, opció nélkül): 30 949 952 
A légzőkörbe illeszthető adagoló modul egyszer használatos: Igen 
ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére a benyújtott igazolásai alapján, az ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot követő második legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

2021.11.12

2021.11.12
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