14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Postai cím: Nyíri út 38.
Város: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Egyszerhasználatos fecskendők beszerzése 12 + 12 hónapra
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A teljesítés során +20%-os eltérés lehetséges

rész
szám

megnevezés

me/db/12+12 hó

I. rész 2 és 3 részes luer kúpos fecskendők általános célra
1.

EH FECSKENDŐ KÉT RÉSZES2 ML

600 000

2.

EH FECSKENDŐ KÉT RÉSZES5 ML

800 000

3.

EH FECSKENDŐ KÉT RÉSZES10 ML

940 000

4.

EH FECSKENDŐ KÉT RÉSZES20 ML

300 000

5.

EH FECSKENDŐ HÁROM RÉSZES 2 ML

3000

6.

EH FECSKENDŐ HÁROM RÉSZES 5 ML

6 000

7.

EH FECSKENDŐ HÁROM RÉSZES 10 ML

6 000

8.

EH FECSKENDŐ HÁROM RÉSZES 20 ML

28 000

9.

EH FECSKENDŐ HÁROM RÉSZES 50 ML

42 000
összesen:

2 725 000

II. rész 3 részes inzulinfecskendő speciális célra
1.

INZULINOS FECSKENDŐ TŰVEL100 NE/ml 1 ml

70 000
összesen:

70 000

III. rész 3 részes fecskendő speciális célra (tuberculin, heparin beadásához)
2.

FECSKENDÖ EH. TUBERCULIN1 ML

30 000
összesen:

30 000

IV. rész 3 részes fecskendő speciális célra (infúziós pumpával kompatibilis)
3.

PERFUSOR FECSKENDŐ 50 ML

10 000
összesen:

10 000

V. rész 3 részes katéter kúpos fecskendő speciális célra
5.

Katheter fecskendő 100ml

2 000
összesen:

2 000

VI. rész Perfúzor fecskendő koraszülött osztályon használt infúziós
pumpához
1.

Perfúzor fecskendő 50 ml

10 000
összesen:

10 000

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 3. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [][][][]/S [][][]-[][][][][][][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [][][][][]/[][]][] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2016/12/23)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2
V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [1.] Rész száma:2 [I., IV., V.] Elnevezés: Egyszerhasználatos fecskendők beszerzése
12 + 12 hónapra
A szerződés száma: [2.] Rész száma:2 [III., VI.] Elnevezés: Egyszerhasználatos fecskendők beszerzése
12 + 12 hónapra

Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: II. részre nem érkezett ajánlat
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye

I. rész: 2 ajánlat
II. rész: 0 ajánlat
III. rész: 1 ajánlat
IV. rész: 2 ajánlat
V. rész: 2 ajánlat
VI. rész: 1 ajánlat
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
B. Braun Trading Kft. (I. rész esetén)
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (I. rész esetén)
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
B. Braun Trading Kft. (III. rész esetén)
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (IV. rész esetén)
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
B. Braun Trading Kft. (IV. rész esetén)
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (V. rész esetén)
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
B. Braun Trading Kft. (V. rész esetén)
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
B. Braun Trading Kft. (VI. rész esetén)
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
A
Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
részszempontjai részszempontok pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
(adott esetben
súlyszámai (adott
és súlyszám
és súlyszám
és súlyszám
alszempontjai is) esetben az
szorzata
szorzata
szorzata
alszempontok
súlyszámai is)

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok

összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2
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
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
I. rész: 2 és 3 részes luer kúpos fecskendők általános célra
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
I. rész: 21.510.400,- Ft
A fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak. Ajánlatkérő az értékelési szempontok alapján a(z)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft –t választja nyertesnek.
III. rész: 3 részes fecskendő speciális célra (tuberculin, heparin beadásához)
B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
III. rész: 385.500,- Ft
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak. Ajánlatkérő az értékelési szempontok alapján a(z) B.
Braun Trading Kft –t választja nyertesnek.

IV. rész: 3 részes fecskendő speciális célra (infúziós pumpával kompatibilis)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
IV. rész: 699.000,- Ft
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak. Ajánlatkérő az értékelési szempontok alapján a(z)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft –t választja nyertesnek.

V. rész: 3 részes katéter kúpos fecskendő speciális célra
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
V. rész: 210.000,- Ft
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak. Ajánlatkérő az értékelési szempontok alapján a(z)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft –t választja nyertesnek.

VI. rész: Perfúzor fecskendő koraszülött osztályon használt infúziós pumpához
B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
VI. rész: 1.450.000,- Ft

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak. Ajánlatkérő az értékelési szempontok alapján a(z) B.
Braun Trading Kft –t választja nyertesnek.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/06 /23 ) / Lejárata: (2017/07 /03 )
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/05 /26 )
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/ 06 /22 )
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:2

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

