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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000763842018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Orvosi gázok beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szeged

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_9557128
5

Nemzeti azonosítószám

Dugonics Tér 13

Postai cím:
Város:

Szegedi Tudományegyetem

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Koczkás

koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu Telefon:

Postai irányítószám:

6720

Ország:

Magyarország

Izabella
+36 62544062

Fax:

+36 62644062

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Orvosi gázok beszerzése

EKR000763842018

2021.02.24 09:50:08

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Orvosi gázok beszerzése
1. részajánlati kör: Szintetikus levegő
2. részajánlati kör: Egészségügyi szén-dioxid
3. részajánlati kör: Egészségügyi oxigén
4. részajánlati kör: Cseppfolyós dinitrogén-oxid
5. részajánlati kör: Cseppfolyós oxigén
A beszerzés magában foglalja az áru leszállítását az igénylő által megjelölt teljesítési helyekre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 199-450301
202

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

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Szintetikus levegő

A szerződés száma:

66/Ny/2019/SZTE/1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

EKR000763842018

Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
1. Részajánlati kör
Nettó ár: 3 128 750 Ft,
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
1. Részajánlati kör
Nettó ár: 1 426 420 Ft.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
nem volt
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13241348244
1044 Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
1. Részajánlati kör
Nettó ár: 1 426 420 Ft.

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

11300184218

Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
1. Részajánlati kör
Nettó ár: 3 128 750 Ft.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő

EKR000763842018

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 13241348244
Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
1. Részajánlati kör
Nettó ár: 1 426 420 Ft.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
logisztika
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Révész Trans Kft. 11585783-2-15
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2 - Egészségügyi szén-dioxid
66/Ny/2018/SZTE/1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.

EKR000763842018

2. Részajánlati kör

Nettó ár: 64 666 500 Ft.

Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
2. Részajánlati kör
Nettó ár: 2 140 500 Ft.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13241348244
1044 Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
2. Részajánlati kör
Nettó ár: 2 140 500 Ft.

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

11300184218

Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
2. Részajánlati kör
Nettó ár: 64 666 500 Ft.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 13241348244
Budapest, Váci Út 117

EKR000763842018

Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
2. Részajánlati kör
Nettó ár: 2 140 500 Ft.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
logisztika
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Révész Trans Kft. 11585783-2-15
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Egészségügyi oxigén

A szerződés száma:

66/Ny/2018/SZTE/2

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
3. Részajánlati kör
Nettó ár: 167 211 600 Ft.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

EKR000763842018

Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a 3. részajánlati körben nem felel meg az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a
jogszabályok előírásainak, a Kbt. 73. § (1) e) pontja szerinti érvénytelenségi ok fennállása miatt.
Ajánlattevő a 3.5. tételsorokon a közbeszerzési dokumentáció előírásai ellenére mindkét sort kitöltötte, emiatt az ajánlata egyéb
módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

11300184218

Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
3. Részajánlati kör
Nettó ár: 167 211 650 Ft.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak, Carl von 11300184218
Linde Út 1.
Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
3. Részajánlati kör
Nettó ár: 167 211 650 Ft.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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közúti szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Maltacourt Supply Chain Zrt. 24246426-2-41; Oxigas Gázforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 12935662-2-06
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13241348244
1044 Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a 3. részajánlati körben nem felel meg az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a
jogszabályok előírásainak, a Kbt. 73. § (1) e) pontja szerinti érvénytelenségi ok fennállása miatt.
Ajánlattevő a 3.5. tételsorokon a közbeszerzési dokumentáció előírásai ellenére mindkét sort kitöltötte, emiatt az ajánlata egyéb
módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak.

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Cseppfolyós dinitrogén-oxid

A szerződés száma:

66/Ny/2018/SZTE/1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
4. Részajánlati kör
Nettó ár: 42 671 550 Ft,
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
4. Részajánlati kör
Nettó ár: 30 150 000 Ft.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13241348244
1044 Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
4. Részajánlati kör
Nettó ár: 30 150 000 Ft.

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

11300184218

Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
4. Részajánlati kör
Nettó ár: 42 671 550 Ft.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 13241348244
Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
4. Részajánlati kör
Nettó ár: 30 150 000 Ft.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
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teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
logisztika
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Révész Trans Kft. 11585783-2-15
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Cseppfolyós oxigén

A szerződés száma:

66/Ny/SZTE/2018/1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
5. Részajánlati kör
Nettó ár: 268 260 000 Ft.
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
5. Részajánlati kör
Nettó ár: 252 000 000 Ft.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13241348244
1044 Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Ajánlattevő ajánlata a felvilágosítás ás az árindoklás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
5. Részajánlati kör
Nettó ár: 252 000 000 Ft.

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

11300184218

Linde Gáz Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1. adószám: 11300184-2-18
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtásával mindenben megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a jogszabályoknak. Ajánlattevő alkalmassága az azt igazoló dokumentumok benyújtásával egyértelműen
megállapítható volt.
5. Részajánlati kör
Nettó ár: 268 260 000 Ft.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 13241348244
Budapest, Váci Út 117
Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci Út 117. adószám: 13241348-2-44
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
5. Részajánlati kör
Nettó ár: 252 000 000 Ft.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
logisztika
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Révész Trans Kft. 11585783-2-15
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.04.12

Kezdete:

2019.04.23

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.12

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.04.12

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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