ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános

Közbeszerzés
tárgya:

Zártrendszerű vérvételi anyagok beszerzése

Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

EKRSZ_
26803227

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

HU331

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Kalmárné Dr.
Kőszegfalvi

kozbeszerzes@kmk.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.kmk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Zártrendszerű vérvételi anyagok beszerzése

EKR000996152018

6000

Ország:

Magyarország

Nyíri Út 38.

Kapcsolattartó személy:

E-mail:

Postai irányítószám:

+36 76516741

Edit

Fax:

+36 76481219

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adás-vételi szerződés keretében az Intézmény részére zártrendszerű vérvételi anyagok beszerzése 24 hónapra. 1. rész: Zártrendszerű
vérvételi anyagok 1-25. tétel 3.260.098 db/24 hónap 1. tétel: Próbacső 5 ml kupak nélküli/8 000 db 2. tétel: VÉRVÉTELI TÜ
SZELEPPEL 21 G zöld/654 600 db 3. tétel: VÉRVÉTELITÜ SZELEPPEL 22 G fekete/13 840 db 4. tétel: VÉRVÉTELI SZÁRNYASTŰ
LUER ADAPTERREL 21G/1 308 db 5. tétel: SZÉRUMCSŐ GÉLES 8 ml - gyári vonalkód a csövön piros/sárga/895 600 db 6. tétel:
SZÉRUMCSÖ GÉLES 2,5 ml gyári vonalkód a csövön/56 900 db 7. tétel: SZÉRUMCSÖ 2 ML – VONALKÓDOS/2 700 db 8. tétel:
SZÉRUMCSŐ 9 ml - gyári vonalkód a csövön piros/fekete/37 800 db 9. tétel: SZÉRUMCSŐ 9 ml VIZELETES - gyári vonalkód a csövön
fehér/326 300 db 10. tétel: VÉRKÉPMEGHATÁROZÁSHOZ CSŐ 3 ml - gyári vonalkód a csövön lila/fekete/519 000 db 11. tétel:
VÉRKÉPMEGHATÁROZÁSHOZ CSŐ 1 ml - gyári vonalkód a csövön/62 200 db 12. tétel: VÉRKÉPMEGHATÁROZÁSHOZ CSŐ 6 ML (
EDTA)/64 800 db 13. tétel: VÉRALVADÁSHOZ CSÖ 3.5 ml - gyári vonalkód a csövön kék/fekete/245 400 db 14. tétel:
VÉRALVADÁSHOZ CSŐ 2 ml - gyári vonalkód a csövön 13 800 db 15. tétel: SÜLLYEDÉSESCSÖ 2 ml - gyári vonalkód a csövön fekete
55 100 db 16. tétel: SÜLLYEDÉSES PIPETTA 13 800 db 17. tétel: SÜLLYEDÉSES CSŐ 1,6 ml AUTÓMATÁHOZ - gyári vonalkód a
csövön fekete 2db süllyedéses automata biztosítása a tender idejére, a kihelyezést bele kell kalkulálni az ajánlati árba (Kalocsa 1db és
Kecskemét 1 db)/192 700 db 18. tétel: VÉRCUKORMEGHATÁROZÁSHOZ CSŐ - gyári vonalkód a csövön szürke/4 500 db 19. tétel:
Li-Heparin cső 6ml zöld kupak Greiner/1 200 db 20. tétel: ADAPTER LUER CSONKKAL/9 740 db 21. tétel: FECSKENDÖ ADAPTER/
510 db 22. tétel: CSEPPENTŐ300db/csomag/600 db 23. tétel: UJJBEGYSZÚRÓ LÁNDZSA 1 MM/42 100 db 24. tétel: UJJBEGYSZÚRÓ
LÁNDZSA 2 mm/8 800 db 25. tétel: VÉRVÉTELI LÁNDZSA 1,5 mm/28 800 db 2. rész: Csőtartó (1-2. tétel) 77.970 db/24 hónap 1. tétel:
CSŐTARTÓ EGYSZERHASZNÁLATOS/76 080 db 2. tétel: CSŐTARTÓ VÉRVÉTELHEZ STANDART/1 890 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 eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 058-133445

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

58

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.03.20
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Zártrendszerű vérvételi anyagok (1-25. tétel)

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

EKR000996152018

Igen

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

10256408208

Ajánlati ár: nettó 100.656.954,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Szöveges értékelés:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján
kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

10256408208

1. rész Zártrendszerű vérvételi anyagok (1-25. tétel): Ellenszolgáltatás összege: nettó 100.656.954,- Ft A fenti ajánlattevő
ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a
benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. A
fenti ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlati árat ajánlotta meg így ajánlata a legkedvezőbb ajánlatnak minősül.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

EKR000996152018

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Csőtartó (1-2. tétel)

A szerződés száma:

2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7
Ajánlati ár: nettó 2.503.522,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

EKR000996152018

Adószáma
10256408208

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Szöveges értékelés:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján
kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

10256408208

2. rész Csőtartó (1-2. tétel): Ellenszolgáltatás összege: nettó 2.503.522,- Ft A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján megfelel az
előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. A fenti ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlati
árat ajánlotta meg így ajánlata a legkedvezőbb ajánlatnak minősül.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

EKR000996152018

2019.06.19

Lejárata:

2019.06.28

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A szerződéskötés időpontja: 2019. július 2.
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2019.06.18
2019.06.18

