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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Demonstrációs és oktató modellek beszerzése

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:

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU333

racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Demonstrációs és oktató modellek beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000864792018

6720

Ország:

Dugonics Tér 13

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Rácz
Telefon:

Gabriella
+36 62544779

Fax:

Magyarország

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű demonstrációs és oktató
modellek beszerzésére. 1. részajánlati kör: Ápolási oktatóeszközök 4 db Keri haladó ápolási baba 2 db Enteralis pumpa 1 db
Hordozható EKG készülék 12 csatornás 3 db Herevizsgáló modell 2. részajánlati kör: Oktatómodellek 3 db Bedford ápolási baba 2 db
Geri ápolási baba 4 db Geri / Keri nyomás fekélyes lábfej 2 db Artériás kar 2 db Nasogastrikus szondázást oktató modell 2 db Sztóma
ápolási torzó 3 db Sebészi öltés gyakorló láb 10 db Varrópárna sebészeti öltésekhez 3 db Sebészi öltés gyakorlása 1 db
Mellkascsövezés tanbábu 1 db aScope3 fiberoptikus eszköz szett 1 db Ambu Intubációs tréner 3 db Öregségi szimulátor 3 db Férfi
katéterezési modell, transzparens 3. részajánlati kör: Infúziós eszközök 1 db Fecskendős infúziós pumpa 1 db Anesztéziás fecskendős
infúziós pumpa 1 db Volumetrikus infúziós pumpa 4. részajánlati kör: Sürgősségi oktatóeszközök 4 db MESPA elektromos kórtermi ágy
4 db MESPA ágyhoz ágybetét 4 db Pulzoximéter 3 db Contec CMS páciens monitor 2 db Hordozható érdoppler készülék szett 2 db
EZ-IO fúró + felszerelés 3 db Felnőtt sípcsont 3 db Csecsemő sípcsont 3 db Gyermek sípcsont 10 db Gyermek oktató tű, PD (3-39 kg
közöttieknek) 10 db Felnőtt oktató tű, AD (39 kg felettieknek) 15 db Felnőtt oktató tű, LD (39 kg felettieknek) 1 db Nasogastricus
intubációs modell 3 db Brayden Pro fantom tablettel 2 db Radian 501T Trainer oktató defibrillátor 2 db Továbbfejlesztett mellvizsgáló
modell 1 db EMS Scenario 2 db Smart Stat Basic-haladó életmentési tanbábu, iPaddal 1 db Chester chest, továbbfejlesztett karral 1 db
Konio- és tracheotómia szimulátor 1 db Konio- és tracheotómia szimulátorhoz pót nyakizom 2 db Konio- és tracheotómia szimulátor pót
tracheális gyűrű 1 db Konio- és tracheotómia szimulátor pót bőr 4db + 2db trachea 1 db Laryngeális oktató szett 5. részajánlati kör:
Lélegeztető gép 1 db Siare Tron 4000 ICU lélegeztető A beszerzés magában foglalja a rendszer leszállítását, rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő átadását, a szükséges engedélyek beszerzését. A műszaki leírásban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű terméket is elfogad az ajánlatkérő.
Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti termék helyett milyen terméket ajánl
az ajánlattevő. Az eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési
Dokumentum IX. része) tartalmazza. A megajánlott eszközöknek újaknak kell lenniük, használt eszközök megajánlását az Ajánlatkérő
nem fogadja el!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész XVII. fejezete szerint
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § 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:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.11.05
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:
A szerződés száma:
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1 - Ápolási oktatóeszközök

Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Kbt. 75.§ (1) bek. b) pont alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fsz. 8. Indoka: 1. rész
esetében Ajánlattevő a kiadott hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, erre tekintettel ajánlatkérő - a Kbt. 71. § (10) bek
szerint - kizárólag az eredeti ajánlatot vette figyelembe a bírálat során, mely hiányosan tartalmazta ajánlattevő szakmai ajánlatát, nem
tartalmazta az előírt forgalomba hozatali engedélyről szóló nyilatkozatot, és termékismertetőt az 1. rész esetében. Erre tekintettel
ajánlata az 1. rész tekintetében nem felel meg az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a jogszabályi előírásoknak, így
az az 1. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 4. Indoka: 1. rész esetében Ajánlatkérő felvilágosítás adásra hívta fel az
ajánlattevőt, hogy oldja fel az ellentmondást a benyújtott szakmai ajánlata valamint hiánypótlás keretében benyújtott termékismertető
tekintetében. Ajánlattevő a felvilágosításkérésnek nem tett eleget, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentum és a jogszabályi előírásoknak. Erre tekintettel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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
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
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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.2.11) 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 - Oktatómodellek
69/E/2018/SZTE
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fsz. 8. Értékelési
részszempontok: 2. részajánlati kör: Oktatómodellek Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb): 15.077.080,-Ft ÁFA: 27% Ajánlati
ár (bruttó HUF):19.147.892,-Ft Többletjótállás a Bedford ápolási babák esetében (előírt 12 hónaponfelüli vállalás: + 0-24 hónap, előny
a több): 24 Többletjótállás a Geri ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24 Indok: A 2.
részajánlati körre benyújtott ajánlat, a hiánypótlások és az igazolás közbeszerzési-jogi és műszaki-szakmai vizsgálatát követően
ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a jogszabályi előírásoknak
, erre tekintettel ajánlattevő 2. részajánlati körre benyújtott ajánlata érvényes. Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1023 Budapest Bécsi út 4. Értékelési részszempontok: 2. részajánlati kör:
Oktatómodellek Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb): 12.393.750,-Ft ÁFA: 27% Ajánlati ár (bruttó HUF): 15.740.063,-Ft
Többletjótállás a Bedford ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24 Többletjótállás a
Geri ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több):24 Indoka: A 2. részajánlati körre benyújtott
ajánlat, hiánypótlások és az igazolás közbeszerzési-jogi és műszaki-szakmai vizsgálatát követően ajánlatkérő megállapítja, hogy az
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a jogszabályi előírásoknak, erre tekintettel ajánlattevő 2.
részajánlati körre benyújtott ajánlata érvényes.
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
Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1126 Budapest, Ugocsa Utca 5., fsz. 8.

Adószáma
10705775243

Értékelési részszempontok: 2. részajánlati kör: Oktatómodellek Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb): 15.077.080,-Ft
ÁFA: 27% Ajánlati ár (bruttó HUF):19.147.892,-Ft Többletjótállás a Bedford ápolási babák esetében (előírt 12 hónaponfelüli
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vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24 Többletjótállás a Geri ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24
hónap, előny a több): 24 Alkalmasság indoklása: megfelelően igazolta az előírt referenciakövetelménynek való megfelelést.

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest 13870975241
, Bécsi Út 4
Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1023 Budapest
Bécsi út 4. Értékelési részszempontok: 2. részajánlati kör: Oktatómodellek Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb):
12.393.750,-Ft ÁFA: 27% Ajánlati ár (bruttó HUF): 15.740.063,-Ft Többletjótállás a Bedford ápolási babák esetében (előírt 12
hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24 Többletjótállás a Geri ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli
vállalás: + 0-24 hónap, előny a több):24 Alkalmasság indoklása: megfelelően igazolta az előírt referenciakövetelménynek való
megfelelést.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

59944
Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

858

Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb): 15.077.080,-Ft ÁFA: 27% Ajánlati ár (bruttó HUF):19.147.892,Ft súlyszám: 80, értékelési pont: 8, értékelési pontszám és súlyszám szorzata:658 Többletjótállás a Bedford
ápolási babák esetében (előírt 12 hónaponfelüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24, súlyszám: 10,
értékelési pont: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 Többletjótállás a Geri ápolási babák
esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24, súlyszám: 10, értékelési pont: 10,
értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

58960
Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

1000

Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb): 12.393.750,-Ft ÁFA: 27% Ajánlati ár (bruttó HUF): 15.740.063,Ft súlyszám: 80, értékelési pont: 8, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 800 Többletjótállás a Bedford
ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24, súlyszám: 10,
értékelési pont: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata:100 Többletjótállás a Geri ápolási babák
esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több):24, súlyszám: 10, értékelési pont: 10,
értékelési pontszám és súlyszám szorzata:100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
2. részajánlati kör: legjobb ár-érték arány: 1. részszempont: ajánlati ár: fordított arányosítás 2. részszempont: az ápolási babák
esetében: arányosítással
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest,
Bécsi Út 4

13870975241

Ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb): 12.393.750,-Ft ÁFA: 27% Ajánlati ár (bruttó HUF): 15.740.063,-Ft Többletjótállás
a Bedford ápolási babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több): 24 Többletjótállás a Geri ápolási
babák esetében (előírt 12 hónapon felüli vállalás: + 0-24 hónap, előny a több):24 Kiválasztás indoka: Ajánlettevő a legjobb
ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be, mely a fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:

Rész száma, elnevezése:

3 - Infúziós eszközök

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Kbt. 75.§ (1) a, pont alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

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:

0

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Adószáma

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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
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:

4 - Sürgősségi oktatóeszközök

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
Kbt. 75.§ (1) b, pont alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
Igen

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fsz. 8. Indoka: 4. rész
esetében Ajánlattevő a kiadott hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, erre tekintettel ajánlatkérő - a Kbt. 71. § (10) bek
szerint - kizárólag az eredeti ajánlatot vette figyelembe a bírálat során, mely hiányosan tartalmazta ajánlattevő szakmai ajánlatát, nem
tartalmazta az előírt forgalomba hozatali engedélyről szóló nyilatkozatot, és termékismertetőt a 4. rész esetében. Erre tekintettel
ajánlata a 4. rész tekintetében nem felel meg az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a jogszabályi előírásoknak, így
az a 4. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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
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:

5 - Lélegeztető gép

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
Kbt. 75.§ (1) bek. a) pont alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták:
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Nem

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

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:

0

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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
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:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000864792018

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.01.31

Kezdete:

Lejárata:

2019.02.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.01.30

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.01.30

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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