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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Steril gömbtörlő beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+361 3724453Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Országos Vérellátó SzolgálatAjánlatkérő 
neve:

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

18169/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 197-445099A 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

960.000 csomag, csomagonként 3 db-os kiszerelési egységű, azaz összesen 2.880.000 darab, 30 cm (+/- 5%) X 30 cm (+/- 5%)-es 
gézlapból hajtogatott steril gömbtörlő

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

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

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 32 640 000Szöveges értékelés:

Common Works Korlátolt Felelősségű Társaság

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 49 920 000Szöveges értékelés:

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 81 600 000Szöveges értékelés:

Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai 
Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 30 864 000Szöveges értékelés:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 32 640 000 Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okok mindegyikének megfelelt, ezeket tételesen igazolta

24383914208Common Works Korlátolt Felelősségű Társaság, 9011 Győr, Dózsa major

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 49 920 000 Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. Az 
ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a 
hiánypótlást követően mindenben megfelelt. Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények
mindegyikének megfelelt, amelyet az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban igazolt.

11170970210TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 81 600 000 Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, amelyet az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban igazolt.

10209080209Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Füredi Út 98.

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 30 864 000 Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okok mindegyikének megfelelt, ezeket tételesen igazolta

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, 9027 Győr, Csörgőfa sor 4.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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2019.03.28Lejárata:2019.03.18Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat nem 
tartalmaz semmilyen, a megajánlott termék azonosítására alkalmas dokumentumot, szakmai ajánlatot. Ajánlattevő nem csatolta 
az Ajánlati dokumentáció III. fejezetében (Benyújtandó dokumentumok táblázata) kért Ártáblázatot vagy a 93/42/EGK 
irányelvben, illetve az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EÜM rendeletben foglaltak szerinti 
megfelelőség-értékelési eljárás lefolytatásáról készült CE tanúsítvány vagy gyártói CE megfelelőségi nyilatkozatot. Ez 
hiánypótlás keretében - figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében meghatározott korlátokra - nem pótolható mivel annak során 
az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a 
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható. A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az 
általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az 
ajánlati kötöttség beállt. Azaz Ajánlattevő nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az ajánlattételi határidő elteltét követően, a többi 
ajánlattevő ajánlatának ismeretében dönthessen arról, hogy mely gyártó, mely termékét kívánja leszállítani a megadott ajánlati 
áron. Ezen jogintézmény keretében egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni. Tekintettel arra, hogy
ajánlata nem tartalmaz a beszerzés tárgyával kapcsolatban semmilyen, a megajánlott termék megfelelő azonosítására vonatkozó 
adatot, tényt, információt, ezért Ajánlattevő nem tett olyan megajánlást melyre a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati 
kötöttség beállt.

13409375209Ko-Medic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4031 Debrecen, Nyitra Utca 4. fszt. 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 32 640 000 Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okok mindegyikének megfelelt, ezeket tételesen igazolta

24383914208Common Works Korlátolt Felelősségű Társaság, 9011 Győr, Dózsa major

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 30 864 000 Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okok mindegyikének megfelelt, ezeket tételesen igazolta

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, 9027 Győr, Csörgőfa sor 4.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

"Legalacsonyabb ár" értékelési módszer
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.18

2019.03.18




