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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 28920916+36 704186618

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó 
névjegyzék száma: 
00369

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

https://www.dpckorhaz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12196198Fax:Telefon:E-mail:

közbeszerzési 
osztályvezető

Dr.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

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

FT-1251/DPC/2019-SZI-226–Gasztroenterológiai eszk.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001342282019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dél-pesti Centrumkórház - Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézet

EKRSZ_
74552335

Nagyvárad Tér 1.

Budapest HU110 1097

Sebestyén Ádám

szfki@dpckorhaz.hu +36 12196167

Fair-Tender kft. EKRSZ_
86581916

Czimra Gy. u. Utca 37.

Budapest HU110 1171

Némediné Horányi Márta

fairtender@t-online.hu
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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:

2019.10.24

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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 intézménye részére a Dél-pesti Centrumkórház Szent László telephelyén működő 
Gasztroenterológiai Laboratórium gasztroszkópos vizsgálójában alkalmazott OLYMPUS OPTERA CV-170 típusszámú 
endoszkóptornyából 2019.06.15-én eltulajdonított eszközök pótlása, valamint a Szent László telephelyén működő Gasztroenterológiai 
Laboratórium ERCP (az epeutak, epehólyag és hasnyálmirigy röntgen átvilágítás alatt végzett kontrasztanyagos vizsgálata) 
vizsgálójában alkalmazott OLYMPUS EXERA CV-145 típusszámú endoszkóptornyából 2019.06.15-én eltulajdonított eszközök pótlása. 
Kizárólag gyárilag új eszközök szállíthatók. A teljesítés magában foglalja az eszközök leszállítását és üzembehelyezését. 1. OLYMPUS 
OPTERA CV-170 endoszkóptoronyba központi vezérlő egység (processzor) 1 db 2. OLYMPUS OPTERA CV-170 endoszkóptoronyba 
fényforrás, 1 db 3. OLYMPUS OPTERA CV-170 endoszkóptoronyba illeszthető videogasztroszkóp 3 db 4. OLYMPUS EXERA CV-145 
endoszkóptoronyba illeszthető terápiás videóduodenoszkóp 2 db A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FT-1251/DPC/2019-SZI-226–Gasztroenterológiai eszk.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

https://ekr.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Mint nyertes Ajánlattevő kerüljön kihirdetésre, figyelemmel arra, hogy mint egyedüli és érvényes Ajánlattevő, Ajánlatkérő 
számára elfogadható ajánlatot tett 31.534.192,- nettó HUF értékben.

10737956242Anamed Kft., 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és az (5) 
bekezdés alapján a „legalacsonyabb ár” alapján értékeli.

Szöveges értékelés:

Anamed Kft.

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 Kbt. 69.
§ (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által az értékelési szempontra adott válasz az alábbi: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke 
HUF, a műszaki leírásban megadott összeállítás szerint: 31.534.192,- HUF

10737956242Anamed Kft., 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1251/DPC/2019-SZI-226–Gasztroenterológiai eszközök beszerzése” 2.) FAKSZ: 
Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369

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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdésben foglaltak alapján a (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is 
megköthető a szerződés, figyelemmel arra, hogy a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2019.12.09

2019.12.09
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