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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó 
névjegyzék száma: 
00369

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.dpckorhaz.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12196198Fax:Telefon:E-mail:

Közbeszerzési OsztályDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

FT-1199/DPC/2018 – SZI-201 Orvosi gázok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001155442018
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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:

13A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 012-023353A 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

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges különféle orvosi gázokat kívánja beszerezni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az egészségügyi gázok (gyógyszernek minősülő orvosi gázok és gyógyászati, valamint 
diagnosztikai célú gázok) folyamatos szállítása és üzembe helyezése, tartály kihelyzése, a gáz ellátó rendszerek folyamatos a hatályos 
jogszabályok által előírt karbantartása, felülvizsgálata, a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő által leadott eseti megrendelések 
alapján. Az 1. rész esetében 2 darab tartály kihelyezésével. A Szent László Kórház területén található tartály Ajánlatkérő saját 
tulajdonában van. A másik két telephelyen szükséges tartály kihelyezés. Teljes mennyiség 24 hónapra vonatkozóan: 1. rész - 
Egészségügyi, orvosi oxigén cseppfolyós, István Th.: 6 m3-s tartály/4150 Lm3, László Th.:20 m3-s tartály/ 20000 Lm3, Merényi Th.: 
3,36 m3 tartály/3366 Lm3, összesen 200 000 m3 2. rész - 2/1.Egészségügyi, orvosi oxigén palackos 1,5 m3, összesen 255 m3 2/2.
Egészségügyi, orvosi oxigén palackos 1,75 v. 2 m3, összesen 6000 m3 2/3.Egészségügyi, orvosi oxigén palackos 3,5 v. 4 m3, összesen 
260 m3 2/4.Egészségügyi, orvosi oxigén palackos 6 m3, összesen 9 600 m3 3. rész - 3/1.Egészségügyi, orvosi oxigén kombi palackos 1 
m3, összesen 160 m3, 3/2. Egészségügyi, orvosi oxigén kombi palackos 0,4 m3, összesen 96 m3, 4. rész - Orvosi altatógáz/
Dinitrogen-oxid 7,5 kg, összesen 6 975 kg 5. rész - 5/1.Széndioxid orvosi 10 kg, összesen 800 kg, 5/2.Széndioxid orvosi 20 kg, összesen
80 kg, 5/3.Széndioxid orvosi 30 kg, összesen 180 kg. 6. rész Egészségügyi cseppfolyós Nitrogén 3 m3-s tartály/2.350 Lm3, összesen 
115 900 m3 7. rész Egészségügyi nitrogén palackos, 40 v. 50 l, összesen 200 l 8. rész Dissou 6 v. 7,5 kg, összesen 60 kg 9. rész Ipari 
oxigén 6 v. 10 m3, összesen 84 m3

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FT-1199/DPC/2018 – SZI-201 Orvosi gázok beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 28920916Fax:+36 704186618Telefon:E-mail: fairtender@t-online.hu

https://ekr.gov.hu

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR001155442018

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF): 
1.rész Egészségügyi, orvosi oxigén cseppfolyós: 29 800 000 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF): 
1.rész Egészségügyi, orvosi oxigén cseppfolyós: 32 000 000 Ft/24 hónap

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

1 - 1. rész Egészségügyi, orvosi oxigén cseppfolyósRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlásban megadott határidőre, 
az alábbiakban kért dokumentumokat és nyilatkozatokat nem pótolta, így egyéb módon nem elégítik ki a kiírásban megadottakat.
• A pdf formátumban benyújtott ártáblázatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A becsatolt 
nyilatkozatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat a) 
pontja nem megfelelően került kitöltésre. A részek száma került megjelölésre a közbeszerzés tárgyának azon részei, ill. területei 
helyett, amelyekre a teljesítés során alvállalkozót kívántak igénybe venni. • A Kbt. 65. § (7) bekezdésben szerinti nyilatkozat nem
került benyújtásra. • A kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata, amelyben meghatalmazza T. Ajánlattevőt az EKR-ben előírt 
nyilatkozatok megtételére., nem került csatolásra.

23119501241SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 1.rész Egészségügyi, orvosi 
oxigén cseppfolyós: 29 800 000 Ft értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

legalacsonyabb ár alapján értékeli.

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15
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Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 2.rész Egészségügyi, orvosi oxigén palackos: 55 636 050 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 2.rész Egészségügyi, orvosi oxigén palackos: 63 220 000 Ft/24 hónap

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

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:

2A szerződés száma:

2 - 2. rész Egészségügyi, orvosi oxigén palackosRész száma, elnevezése:

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

Igen
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3 - 3. rész Egészségügyi, orvosi oxigén kombi palackosRész száma, elnevezése:

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

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlásban megadott határidőre, 
az alábbiakban kért dokumentumokat és nyilatkozatokat nem pótolta, így egyéb módon nem elégítik ki a kiírásban megadottakat.
• A pdf formátumban benyújtott ártáblázatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A becsatolt 
nyilatkozatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat a) 
pontja nem megfelelően került kitöltésre. A részek száma került megjelölésre a közbeszerzés tárgyának azon részei, ill. területei 
helyett, amelyekre a teljesítés során alvállalkozót kívántak igénybe venni. • A Kbt. 65. § (7) bekezdésben szerinti nyilatkozat nem
került benyújtásra. • A kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata, amelyben meghatalmazza T. Ajánlattevőt az EKR-ben előírt 
nyilatkozatok megtételére., nem került csatolásra.

23119501241SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 2.rész Egészségügyi, orvosi 
oxigén palackos: 55 636 050 Ft/24 hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

legalacsonyabb ár alapján értékeli.Szöveges értékelés:

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 3.rész Egészségügyi, orvosi oxigén kombi palackos: 2 776 000 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 3.rész Egészségügyi, orvosi oxigén kombi palackos: 2 880 000 Ft/24 hónap

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

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:

3A szerződés száma:

Igen
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - 4. rész Orvosi altatógáz/Dinitrogen-oxidRész száma, elnevezése:

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

SOL Hungary Kft. (1138 Budapest, Faludi u. 3.) Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel 
arra, hogy a hiánypótlásban megadott határidőre, az alábbiakban kért dokumentumokat és nyilatkozatokat nem pótolta, így 
egyéb módon nem elégítik ki a kiírásban megadottakat. • A pdf formátumban benyújtott ártáblázatok aláírása nem cégszerű. 
Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A becsatolt nyilatkozatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy 
pecsétje. • A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat a) pontja nem megfelelően került kitöltésre. A részek száma került 
megjelölésre a közbeszerzés tárgyának azon részei, ill. területei helyett, amelyekre a teljesítés során alvállalkozót kívántak 
igénybe venni. • A Kbt. 65. § (7) bekezdésben szerinti nyilatkozat nem került benyújtásra. • A kapacitást nyújtó szervezet 
nyilatkozata, amelyben meghatalmazza T. Ajánlattevőt az EKR-ben előírt nyilatkozatok megtételére., nem került csatolásra.

23119501241SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 3.rész Egészségügyi, orvosi 
oxigén kombi palackos: 2 776 000 Ft/24 hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15

Igen



EKR001155442018

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 4. rész Orvosi altatógáz/Dinitrogen-oxid: 25 458 750 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 4. rész Orvosi altatógáz/Dinitrogen-oxid: 27 900 000 Ft/24 hónap

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

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:
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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:

5A szerződés száma:

5 - 5. rész Szén-dioxid orvosiRész száma, elnevezése:

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

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlásban megadott határidőre, 
az alábbiakban kért dokumentumokat és nyilatkozatokat nem pótolta, így egyéb módon nem elégítik ki a kiírásban megadottakat.
• A pdf formátumban benyújtott ártáblázatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A becsatolt 
nyilatkozatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat a) 
pontja nem megfelelően került kitöltésre. A részek száma került megjelölésre a közbeszerzés tárgyának azon részei, ill. területei 
helyett, amelyekre a teljesítés során alvállalkozót kívántak igénybe venni. • A Kbt. 65. § (7) bekezdésben szerinti nyilatkozat nem
került benyújtásra. • A kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata, amelyben meghatalmazza T. Ajánlattevőt az EKR-ben előírt 
nyilatkozatok megtételére., nem került csatolásra.

23119501241SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 4. rész Orvosi altatógáz/
Dinitrogen-oxid: 25 458 750 Ft/24 hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15

Igen
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Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az 5. rész tekintetében. 5. rész Szén-dioxid orvosi: 1 858 000 
Ft/24 hónap értékben.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 5. rész Szén-dioxid orvosi: 1 917 000 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 5. rész Szén-dioxid orvosi: 1 858 000 Ft/24 hónap

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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
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V.2 Az eljárás eredménye

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:

6A szerződés száma:

6 - 6. rész Egészségügyi cseppfolyós NitrogénRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

szállítás

Maltacourt Supply Chain Zrt., 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23., adószám: 24246426-2-41

Igen
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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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 6. rész Egészségügyi 
cseppfolyós Nitrogén: 10 546 900 Ft/24 hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 6. rész Egészségügyi cseppfolyós Nitrogén: 10 546 900 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 6. rész Egészségügyi cseppfolyós Nitrogén: 23 180 000 Ft/24 hónap

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

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

7A szerződés száma:

7 - 7. rész Egészségügyi nitrogén palackosRész száma, elnevezése:

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

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlásban megadott határidőre, 
az alábbiakban kért dokumentumokat és nyilatkozatokat nem pótolta, így egyéb módon nem elégítik ki a kiírásban megadottakat.
• A pdf formátumban benyújtott ártáblázatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A becsatolt 
nyilatkozatok aláírása nem cégszerű. Hiányzik a társaság neve vagy pecsétje. • A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat a) 
pontja nem megfelelően került kitöltésre. A részek száma került megjelölésre a közbeszerzés tárgyának azon részei, ill. területei 
helyett, amelyekre a teljesítés során alvállalkozót kívántak igénybe venni. • A Kbt. 65. § (7) bekezdésben szerinti nyilatkozat nem
került benyújtásra. • A kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata, amelyben meghatalmazza T. Ajánlattevőt az EKR-ben előírt 
nyilatkozatok megtételére., nem került csatolásra. • A 6. részre vonatkozó ártáblázat „pdf” formátumban, cégszerűen aláírva, 
nem került benyújtásra

23119501241SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 7. rész Egészségügyi nitrogén 
palackos: 98 000 Ft/24 hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 7. rész Egészségügyi nitrogén palackos: 98 000 Ft/24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 7. rész Egészségügyi nitrogén palackos: 100 000 Ft/24 hónap

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15



EKR001155442018

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 8. rész Dissou: 264 000 Ft/24 hónap

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

8A szerződés száma:

8 - 8. rész DissouRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 8. rész Dissou: 246 000 Ft/24 
hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 8. rész Dissou: 246 000 Ft/24 hónap

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15
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Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 9. rész Ipari oxigén: 92 400 Ft /24 hónap

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest
, Váci Út 117

Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre 
benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (NETTÓ HUF/
24 hónap): 9. rész Ipari oxigén: 108 000 Ft/24 hónap

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

9A szerződés száma:

9 - 9. rész Ipari oxigénRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Juhász és Nagy Vállalkozási Mérnökiroda Kft., adószáma: 12277111-2-43 – orvosi gázhálózat felülvizsgálata

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árajánlatot tette az alábbi részek tekintetében, 9. rész Ipari oxigén: 92 400 Ft 
/24 hónap értékben

13241348244Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 
Út 117

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a 
legalacsonyabb ár alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

legalacsonyabb ár alapján értékeli.

szállítás

Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft., 4441 Szorgalmatos, Klapka Gy. u 18., adószám: 11585783-2-15
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.06.05 11:43:55 nemedi.marta

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: FT-1199/DPC/2018 – SZI-201 „Orvosi gázok beszerzése” megnevezésű közbeszerzési 
eljárás 2.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369 3.) SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Kft. (3527 
Miskolc Zsigmondy Utca 38.) 2019. április 2.-án az 1. részre vonatkozó ajánlatát visszavonta.

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:

2019.06.17Lejárata:2019.06.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2019.06.05

2019.06.05




