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 38Város: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Idegsebészeti implantátumok beszerzése 24 hónapra
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész Nyaki gerinc elülső (ventralis) rögzítéshez Monocorticalis rögzítés (Alacsony
profilú lemez: 60db,Monocorticalis csavarok: átm. 3,5 mm: 220 db, Monocorticalis
csavarok: átm. 4,5 mm: 80 db)
2. rész A nyaki gerincet hátulról rögzítő rendszer (Minipoliaxális csavarok: 2 db, Hosszú
szárú minipoliaxiáliscsavarok: 2 db, Rúd: 2 db)
3. rész Nyaki degeneralt discus pótlása (Nyaki discus protézis: 30 db)
4. rész Háti ágyéki gerincoszlop hátulsó csavaros-horgas-rudas rögzítő rendszer haránt
összekötővel (Csavar:1 150 db, Törő csavar: 1 150 db, Monoblock: 1 150 db,
Harántösszekötő: 15 db, Rúd: 400)
5. rész Háti ágyéki gerincoszlop hátulsó csavaros-rudas polyaxialis rögzítő rendszer
(különböző irányokbandönthető fejű csavarok haránt összekötővel (Polyaxiális csavar: 2
db, Törő csavar: 2 db, Harántösszekötő: 2 db, Rúd: 20 db)
6. rész Háti ágyéki gerincoszlop hátulsó csavaros-rudas mono/ polyaxialis rögzítő
rendszer harántösszekötővel,újra felhasználható csavarokkal (Polyaxiális csavar: 30 db,
Monoaxiális csavar: 20 db, Zárócsavar: 30 db, Rúd: 20 db, Összekötő: 2 db)
7. rész Elülső háti-ágyéki csigolyarögzítő rendszer (ventro-lateralis rögzítéshez), (Csavar:
2 db, Anyás csavar: 2 db, Lemez 2 db)
8. rész Csigolyapótló titánium cage (ventrális behelyezéshez), (Háló: 2 db)
9. rész Intervertebralis block 2 db
10. rész Kyphoplastica (Csontbiopsziás tű: 2 db; Munkacsatorna: 2 db; Ballon: 2 db;
Nyomásmérő: 2 db; Cement adagoló: 2 db; Cement: 2 db)
11. rész Vertebroplsztika
(Csontbiopsziás tű: 2 db; Munkacsatorna: 2 db; Cement adagoló: 2 db; Cement: 20 db)
12. rész Cement 80db
13. rész Minimal invazív technikával behelyezhető intervertebralis spacer
(Clydesdale minimal invazív spacer 30 db)
14. rész Minimal invazív technikával végzett háti-ágyéki gerincoszlop csavaros-rudas
rögzítése (Csavar: 30 db, Rúd: 30 db, Törő: 30 db)
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós nyílt
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 [2][0][1][6]/S [2][0][4]-[3][6][8][2][2][4][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [1][2][8][7][2]/[2][0][1][6] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (éééé/hh/nn)
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 [2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14.] Elnevezés: Idegsebészeti
implantátumok beszerzése 24 hónapra
A szerződés száma: [2.] Rész száma:2 [4., 13.] Elnevezés: Idegsebészeti implantátumok beszerzése 24 hónapra
A szerződés száma: [3.] Rész száma:2 [1.] Elnevezés: Idegsebészeti implantátumok beszerzése 24 hónapra

Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o 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
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
1. rész: 3 ajánlat
2. rész: 1 ajánlat
3. rész: 2 ajánlat
4. rész: 1 ajánlat
5. rész: 1 ajánlat
6. rész: 1 ajánlat
7. rész: 1 ajánlat
8. rész: 2 ajánlat
9. rész: 1 ajánlat
10. rész: 2 ajánlat
11. rész: 2 ajánlat
12. rész: 2 ajánlat
13. rész: 2 ajánlat
14. rész: 2 ajánlat
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Johnson & Johnson Kft. (1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. részek esetén)
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Konsens Kft. (1., 3., 4., 8., 13., 14. részek esetén)
1026 Budapest, Hargita u. 6.
Sanatmetal Kft. (1., 13. részek esetén)
3300 Eger, Faiskola út 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.
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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:
1. Johnson&Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
2. rész: 194.000,- Ft
3. rész: 1.860.000,- Ft
5. rész: 199.000,- Ft
6. rész: 2.493.000,- Ft
7. rész: 567.000,- Ft
8. rész: 98.000,- Ft
9. rész: 140.000,- Ft
10. rész: 826.000,- Ft
11. rész: 1.152.000,- Ft
12. rész: 3.920.000,- Ft
14. rész: 3.555.000,- 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.

2. Konsens Kft. 1026 Budapest, Hargita u. 6.
4. rész: 75.600.000,- Ft
13. rész: 8.100.000,- 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.
3. Sanatmetal Kft. 3300 Eger, Faiskola út 5.
1. rész: 6.040.000,- 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.
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:
Konsens Kft. (10., 11., 12. részek esetén)
1026 Budapest, Hargita u. 6.
Ajánlatkérő felszólította Ajánlattevőt a 10., 11., 12. részek tekintetében árindoklásra, amelyet Ajánlattevő a megjelölt
határidőig nem adott meg, így ajánlata ezen részek tekintetében érvénytelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/02/02) / Lejárata: (2017/02/13)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/02/01)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/02/01)
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

