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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Lumniczer Sándor Kórház-RendelőintézetAjánlatkérő 
neve:

Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001081532022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 15367307208
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

33100000-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001081532022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Egészségügy

Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése

Árubeszerzés

Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben 5 részben:

I. rész: Diagnosztikai és terápiás készülékek - Kardiológia
2. rész: Diagnosztikai és terápiás készülékek - Fül-orr-gégészet
3. rész Kéziműszerek 
4. rész: Fizióterápiás készülékek és eszközök
5. rész: Laboratóriumi készülékek

Kizárólag új eszközök/készülékek ajánlhatók meg, amelyek eredeti új alkatrészekből készültek, és amelyeknek üzembe helyezésére 
korábban még nem került sor, és amelyekre a teljes jótállási idő érvényes. 

A megajánlott készülékek/eszközök nettó vételárának tartalmaznia kell a beszerzés részét képező kapcsolódó szolgáltatások 
(részletezve a felhívás II.2.4. pontjában) és az előírt jótállás ellenértékét is.
 
Ajánlatot részenként lehet tenni, azzal, hogy kizárólag komplett ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségre.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben az AK által meghatározott 
közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemző 
konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra 
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a hivatkozott gyártmányú, 
eredetű, típusú dolgok, eljárások, tevékenységek, személyek, szabadalmak vagy védjegyek, illetve származás vagy gyártási folyamat 
helyett azzal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása bármely megfelelő 
eszközzel AT feladata. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen – de nem kizárólagosan - a gyártótól származó műszaki 
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki 
dokumentáció (magyar nyelven vagy magyar nyelvű fordítás mellékelésével) vagy termékleírás. 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

I. rész: Diagnosztikai és terápiás készülékek - Kardiológia:

EKG holter 2 db + EKG holterhez 2 db számítógép kiértékelő szoftverrel
Terheléses EKG rendszer 1 db, amely áll kerékpár ergométerből, szoftverből, laptopból és műszerkocsiból 
Defibrillátor 1 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a műszaki minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő készülékek/eszközök teljesítési 
helyre történő kiszállítása, a teljesítés helyén az Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő beszállítása, helyszíni telepítése, 
beüzemelése, a személyzet részére az eszközök/készülékek használatára vonatkozó betanítás, valamint az Ajánlattevő ajánlata szerint 
a készülékekre/eszközökre vállalt jótállás biztosítása.

A részletes specifikációt és követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

33124100-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Diagnosztikai és terápiás készülékek - KardiológiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

34 970 515Érték:

9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.

Igen

2. EKG Holter súlya elem nélkül: maximum 150 g (legkedvezőbb érték:100 g, 
legkedvezőtlenebb érték: 150 g)

6

3. EKG rekorder súlya: maximum 250 g (legkedvezőbb érték: 200 g, 
legkedvezőtlenebb érték: 250 g)

6

4. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként 
meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet jótállás maximum 24 
hónap)

4
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

33124100-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Diagnosztikai/terápiás készülékek Fül-orr-gégészetII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. Nettó összár (valamennyi megajánlásra kerülő készülék/eszköz összesített ára) (nettó Ft) S=24
2. EKG Holter súlya elem nélkül: maximum 150 g (legkedvezőbb érték:100 g, legkedvezőtlenebb érték: 150 g) S=6
3. EKG rekorder súlya: maximum 250 g (legkedvezőbb érték: 200 g, legkedvezőtlenebb érték: 250 g) S=6
4. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet 
jótállás maximum 24 hónap) S=4

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az 1. rész 2. számú értékelési részszempontjánál (súly) feltüntetett maximum értéknél (150 g) 
kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 
érték (150 g) megajánlása esetén az ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, vagyis 0 
pontot kap.  A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő értékelési korlátot alkalmaz, azaz a feltüntetett legkedvezőbb értéket 
(100 g) vállaló, illetve a legkedvezőbb értéknél még kedvezőbb értéket vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot 
kapják.  Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két 
szélső értéktől való távolság arányának megfelelően kerül pontozásra.

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az 1. rész 3. számú értékelési részszempontjánál (súly) feltüntetett maximum értéknél (250 g) 
kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 
érték (250 g) megajánlása esetén az ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, vagyis 0 
pontot kap.  A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő értékelési korlátot alkalmaz, azaz a feltüntetett legkedvezőbb értéket 
(200 g) vállaló, illetve a legkedvezőbb értéknél még kedvezőbb értéket vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot 
kapják.  Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két 
szélső értéktől való távolság arányának megfelelően kerül pontozásra.

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az 1. rész  4. számú értékelési részszempont esetén értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az 
adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló (24 hónap), illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket 
vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

241. Nettó összár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium: Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00108
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II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

421. Nettó összár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2. rész Diagnosztikai és terápiás készülékek - Fül-orr-gégészet 

Flexibilis nasopharyngoscop 1 db
Fül-orr-gégészeti kezelőegység 1 db
Homlokreflektor akkumulátoros 1 db 
Kezelőszék elektromosan emelhető 1 db
Marokfényforrás 1 db 
Nagyfrekvenciás sebészeti vágó készülék 1 db 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a műszaki minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő készülékek/eszközök teljesítési 
helyre történő kiszállítása, a teljesítés helyén az Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő beszállítása, helyszíni telepítése, 
beüzemelése, a személyzet részére az eszközök/készülékek használatára vonatkozó betanítás, valamint az Ajánlattevő ajánlata szerint 
a készülékekre/eszközökre vállalt jótállás biztosítása.

A részletes specifikációt és követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.

Igen

2. Fül-orr-gégészeti kezelőegység min. 0-2,5 bar között állítható sűrített levegős 
pisztolya rendelkezik finom szabályzással. Igen/Nem -Előny a megléte!

5

3. Fül-orr-gégészeti kezelőegység az eszköztartón rendelkezik kezelőpanellel a 
könnyebb kezelhetőség érdekében. Igen/Nem -Előny a megléte!

5

4. Elektromosan emelhető kezelőszék magasságállítása legfelső pozíciójának a 
minimálisan megajánlható értéke: 70 cm -Előny a több! (legkedvezőbb érték: 90 
cm, legkedvezőtlenebb érték: 70 cm)

6

5. Elektromosan emelhető kezelőszék rendelkezik lábrészből kihajtható 
talptámasszal. Igen/Nem -Előny a megléte!

5

6. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként 
meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet jótállás maximum 24 
hónap)

7

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00108
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Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

3. rész: Kéziműszerek:

1 db Kéziműszer szett, amely áll összesen: 6 db tálcából és + egyedi műszerekből.

Kézi műszer összeállítások (tálcák), vegyes szakterületekre. Az eszközöknek a minőség és termék konstrukcióra vonatkozó DIN 58298 
(Teil 1-18) és a gyártmány alapanyagra vonatkozó ISO 7153-1:2016 szabványokban előírtaknak meg kell felelniük, a kézi műszerek 
felületkezelése matt. A műszaki leírásban megadott katalógus kódszámok kizárólag az igényelt eszközök kivitelének pontos 
beazonosítására szolgálnak, bármely, az előírt feltételeknek megfelelő eszköz megajánlható azzal, hogy a műszaki specifikációban 
megadott méretek vonatkozásában +/- 10 % eltérés megengedett.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a műszaki minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő eszközök teljesítési helyre történő 
kiszállítása, a teljesítés helyén az Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő beszállítása, valamint az Ajánlattevő ajánlata szerint az 
eszközökre vállalt jótállás biztosítása.
A részletes specifikációt és követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - KéziműszerekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. Nettó összár (valamennyi megajánlásra kerülő készülék/eszköz összesített ára) (nettó Ft) S=42
2. Fül-orr-gégészeti kezelőegység min. 0-2,5 bar között állítható sűrített levegős pisztolya rendelkezik finom szabályzással. Igen/Nem, 
előny a megléte! S=5
Finom szabályozáson az ajánlatkérő azt érti, hogy nincs a szabályzásnak előre meghatározott lépésköze.
3. Fül-orr-gégészeti kezelőegység az eszköztartón rendelkezik kezelőpanellel a könnyebb kezelhetőség érdekében. Igen/Nem, előny a 
megléte!  S=5
4.  Elektromosan emelhető kezelőszék magasságállítása legfelső pozíciójának a minimálisan megajánlható értéke: 70 cm. Előny a 
több! (legkedvezőbb érték: 90 cm, legkedvezőtlenebb érték: 70 cm)  S=6
5. Elektromosan emelhető kezelőszék rendelkezik lábrészből kihajtható talptámasszal. Igen/Nem, előny a megléte!  S=5
4. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet 
jótállás maximum 24 hónap) S=7

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. rész 4. számú értékelési résszempontjánál (magasságállítás) feltüntetett minimum értéknél (70 
cm) kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) érték (70 cm) megajánlása esetén az ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, 
vagyis 0 pontot kap.  A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő értékelési korlátot alkalmaz, azaz a feltüntetett legkedvezőbb 
értéket (90 cm g) vállaló, illetve a legkedvezőbb értéknél még kedvezőbb értéket vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) 
pontszámot kapják.  Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 
pedig a két szélső értéktől való távolság arányának megfelelően kerül pontozásra.

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a  2. rész  6. számú értékelési részszempont esetén értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az 
adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló (24 hónap), illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket 
vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják.

9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.

Igen

2. Valamennyi eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott 
időtartamon felül hónapokban (többlet jótállás maximum 24 hónap)

10

Nem

Igen
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

4. rész: Fizióterápiás készülékek és eszközök:
BEMER vagy azzal egyenértékű mágnesterápiás készülék 2 db
Elektromosan állítható magasságú kezelőágy 3 db 
Futópad 2 db
Lézer készülék 1 db
Nyirokkeringést serkentő készülék 1 db
Rövidhullámú kezelőkészülék 1 db
Szobakerékpár 2 db
Térdmozgató 1 db
Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészülék 3 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a műszaki minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő készülékek/eszközök teljesítési 
helyre történő kiszállítása, a teljesítés helyén az Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő beszállítása, helyszíni telepítése, 
beüzemelése, a személyzet részére az eszközök/készülékek használatára vonatkozó betanítás, valamint az Ajánlattevő ajánlata szerint 
a készülékekre/eszközökre vállalt jótállás biztosítása.

A részletes specifikációt és követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Fizióterápiás készülékek és eszközökII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. Nettó összár (valamennyi megajánlásra kerülő eszköz összesített ára) (nettó Ft)  S=90
2. Valamennyi eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet jótállás 
maximum 24 hónap) S=10 

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az 3. rész  2. számú értékelési részszempont esetén értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az 
adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló (24 hónap), illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket 
vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

901. Nettó összár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00108
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841. Nettó összár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium: Igen

2. Elektromosan állítható magasságú kezelőágy rendelkezik az asztal mindkét 
végén központi fékezhetőséggel. Igen/Nem- Előny a megléte.

5

3. Lézer készülék automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet. Igen
/Nem- Előny a megléte.

3

4. Lézer készülék rendelkezik biztonsági áramkörrel a lézerkezelés 
megszakítására, ha kezelés közben kinyitják a kezelő helyiség ajtaját. Igen/Nem- 
Előny a megléte.

5

5. A lézer készülék lézer kezelőfejei beépített mérő áramkört tartalmaznak, ami 
folyamatosan meghatározza a lézerdiódák állapotát. Igen/Nem- Előny a megléte.

2

6. Nyirokkeringést serkentő készülék rendelkezik vészleállító gombbal a páciens 
részére. Igen/Nem- Előny a megléte.

3

7. Rövidhullámú kezelőkészülék két elektródája egyidőben is használható. Igen
/Nem- Előny a megléte.

5

8. Térdmozgató készülék a távirányító csatlakoztatásának hiányában nem 
indítható el. Igen/Nem- Előny a megléte.

2

9. Térdmozgató készülék sebessége működés közben is változtatható a mozgás 
leállítása nélkül. Igen/Nem- Előny a megléte.

2

10. Térdmozgató készüléken végtelen kezelési idő is beállítható. Igen/Nem- Előny 
a megléte.

2

11. Térdmozgató készülék beprogramozható úgy, hogy a hajlítás és nyújtás szöge 
növekedjen meghatározott ciklusonként. Igen/Nem- Előny a megléte.

3

12. Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészülék rendelkezik 
érintőképernyős vezérléssel. Igen/Nem- Előny a megléte.

2

13. Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészüléken a kijelzőn megjelenő 
anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a megfelelő testrészt és azon a kezelés 
helyét, módját. Igen/Nem- Előny a megléte.

5

14. Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészülék rendelkezik távirányítóval a 
páciens számára, amivel leállítja a kezelést, ha fájdalmat érez. Igen/Nem- Előny a 
megléte.

3

15. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként 
meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet jótállás maximum 24 
hónap)

14

Nem

Igen
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5. rész: Laboratóriumi készülékek:
Kémcső keverő 1 db
Vérgázanalizátor készülék 1 db
Vortex keverő 1 db

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Laboratóriumi készülékekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. Nettó összár (valamennyi megajánlásra kerülő készülék/eszköz összesített ára) (nettó Ft) S=84
2. Elektromosan állítható magasságú kezelőágy rendelkezik az asztal mindkét végén központi fékezhetőséggel.  Igen/Nem- Előny a 
megléte. S=5
3. Lézer készülék automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet. Igen/Nem- Előny a megléte. S=3
4. Lézer készülék rendelkezik biztonsági áramkörrel a lézerkezelés megszakítására, ha kezelés közben kinyitják a kezelő helyiség 
ajtaját. Igen/Nem- Előny a megléte.S=5
5. A lézer készülék lézer kezelőfejei beépített mérő áramkört tartalmaznak, ami folyamatosan meghatározza a lézerdiódák állapotát. 
Igen/Nem- Előny a megléte. S=2
A folyamatos állapotmeghatározásba nem értendő bele a mintavételezés időtartama. (A mérő áramkörök feladata az ellenőrzés, hogy 
a beállításoknál megfelelő módon működnek-e a diódák.)
6.  Nyirokkeringést serkentő készülék rendelkezik vészleállító gombbal a páciens részére. Igen/Nem- Előny a megléte. S=3
7.  Rövidhullámú kezelőkészülék két elektródája egyidőben is használható. Igen/Nem- Előny a megléte. S=5
8. Térdmozgató készülék a távirányító csatlakoztatásának hiányában nem indítható el. Igen/Nem- Előny a megléte. S=2
9.  Térdmozgató készülék sebessége működés közben is változtatható a mozgás leállítása nélkül.  Igen/Nem- Előny a megléte S=2
10. Térdmozgató készüléken végtelen kezelési idő is beállítható. Igen/Nem- Előny a megléte S=2
Végtelen kezelési időn az Ajánlatkérő azt érti, hogy nem korlátozott a használat ideje, a bekapcsolástól a kikapcsolásig működik.
11. Térdmozgató készülék beprogramozható úgy, hogy a hajlítás és nyújtás szöge növekedjen meghatározott ciklusonként. Igen/Nem- 
Előny a megléte S=3
12. Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészülék rendelkezik érintőképernyős vezérléssel. Igen/Nem- Előny a megléte S=2
13. Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészüléken a kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a megfelelő 
testrészt és azon a kezelés helyét, módját. Igen/Nem- Előny a megléte S=5
14. Ultrahangos és elekthrotherápiás kezelőkészülék rendelkezik távirányítóval a páciens számára, amivel leállítja a kezelést, ha 
fájdalmat érez. Igen/Nem- Előny a megléte S=3
15. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet 
jótállás maximum 24 hónap) S=14

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 4. rész  15. számú értékelési részszempont esetén értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az 
adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló (24 hónap), illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket 
vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00108
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II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. Nettó összár (valamennyi megajánlásra kerülő készülék/eszköz összesített ára) (nettó Ft) S=30
2. Vérgázanalizátor készülék bioszenzor mérőkártyás rendszerű.  Igen/Nem- Előny a megléte. S=10
3. Vérgázanalizátor készülék rendelkezik beépített vonalkód leolvasóval. Igen/Nem- Előny a megléte. S=2
4.Vérgázanalizátor készülék rendelkezik Hospital IT System (HIS) és Laboratory IT System (LIS) kompatibilis adatküldéssel. Igen
/Nem- Előny a megléte. S=3
A Hospital IT System (HIS) és Laboratory IT System (LIS) kompatibilis adatküldés azt jelenti, hogy e rendszerekbe a készülék 
megküldi a mért adatokat.
5. Valamennyi készülékre vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott időtartamon felül hónapokban (maximum 24 
hónap) S=5

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az 5. rész  5. számú értékelési részszempont esetén értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az 
adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló (24 hónap), illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket 
vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

301. Nettó összár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a műszaki minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő készülékek/eszközök teljesítési 
helyre történő kiszállítása, a teljesítés helyén az Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő beszállítása, helyszíni telepítése, 
beüzemelése, a személyzet részére az eszközök/készülékek használatára vonatkozó betanítás, valamint az Ajánlattevő ajánlata szerint 
a készülékekre/eszközökre vállalt jótállás biztosítása.
A részletes specifikációt és követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Igen

2. Vérgázanalizátor készülék bioszenzor mérőkártyás rendszerű. Igen/Nem- 
Előny a megléte.

10

3. Vérgázanalizátor készülék rendelkezik beépített vonalkód leolvasóval. Igen
/Nem- Előny a megléte.

2

4.Vérgázanalizátor készülék rendelkezik Hospital IT System (HIS) és Laboratory 
IT System (LIS) kompatibilis adatküldéssel. Igen/Nem- Előny a megléte.

3

5. Valamennyi készülékre/eszközre vállalt jótállás időtartama a minimumként 
meghatározott időtartamon felül hónapokban (többlet jótállás maximum 24 
hónap)

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00108
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V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Diagnosztikai és terápiás készülékek - KardiológiaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)15690/2022

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen
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Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

6 073 014A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11076711243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12903041Fax:www.dpk.huInternetcím:

+36 309332058Telefon:nagycs@dpk.huE-mail:

Madách Imre Utca 19Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1181Postai irányítószám:

Postai cím:

11076711243Nemzeti azonosítószámDPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.12.01V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

HU110



EKR001081532022

NUTS-kód:SzegedVáros:MagyarországOrszág:6725Postai irányítószám:

Postai cím:

10253742206Nemzeti azonosítószámATMOS Medical Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - Diagnosztikai/terápiás készülékek Fül-orr-gégészetRész száma, elnevezése:

11076711243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Imre Utca 19Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1181Postai irányítószám:

Postai cím:

11076711243Nemzeti azonosítószámDPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

12128251243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1113Postai irányítószám:

Postai cím:

12128251243Nemzeti azonosítószámSzamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

HU110
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Nem

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás ezen rész tekintetében a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen figyelemmel arra, hogy kizárólag 
érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.

HU333



EKR001081532022

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

3 158 001A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12128251243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 13559972Fax:http://www.szamos-h.hu/Internetcím:

+36 12251897Telefon:szamos-h@t-online.huE-mail:

Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1113Postai irányítószám:

Postai cím:

12128251243Nemzeti azonosítószámSzamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

5Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.12.13V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - KéziműszerekRész száma, elnevezése:

10908129242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Margit Utca 114.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1165Postai irányítószám:

Postai cím:

10908129242Nemzeti azonosítószámZ&É Med kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

10253742206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Móra Utca 15/bEgyéb cím adatok:

HU110
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11076711243Nemzeti azonosítószámDPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

23421424242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fertály Utca 5-7.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1162Postai irányítószám:

Postai cím:

23421424242Nemzeti azonosítószámPROMEDIM Medical Kft.Hivatalos név:

12128251243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1113Postai irányítószám:

Postai cím:

12128251243Nemzeti azonosítószámSzamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

10361863241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Berlini Utca 47-49.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1045Postai irányítószám:

Postai cím:

10361863241Nemzeti azonosítószámALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

HU110
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

22 153 900A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12223466241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 13150330Fax:www.artmed.huInternetcím:

+36 14380698Telefon:artmed@artmed.huE-mail:

Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1138Postai irányítószám:

Postai cím:

12223466241Nemzeti azonosítószámARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.12.01V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:4A szerződés száma:

4 - Fizióterápiás készülékek és eszközökRész száma, elnevezése:

27751015241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Aranka Út 12Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1022Postai irányítószám:

Postai cím:

27751015241Nemzeti azonosítószámUltragel Medical Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

11076711243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Imre Utca 19Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1181Postai irányítószám:

Postai cím:

HU110
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11076711243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Imre Utca 19Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1181Postai irányítószám:

Postai cím:

11076711243Nemzeti azonosítószámDPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

10957477242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kenyérmező Utca 6.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1081Postai irányítószám:

Postai cím:

10957477242Nemzeti azonosítószámOMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

12223466241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1138Postai irányítószám:

Postai cím:

12223466241Nemzeti azonosítószámARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

vonatkozó szerződés(ek) értéke)

HU110
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

a szállítás koordinálása, gyakorlati tapasztalatok megosztása, valamint az üzembe helyezés minőségbiztosítása

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

3 585 600A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13010126241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 302211834Telefon:ujeuropazrt@gmail.comE-mail:

Bajcsy-Zsilinszky Út 48.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1054Postai irányítószám:

Postai cím:

13010126241Nemzeti azonosítószámÚj Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.12.01V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:5A szerződés száma:

5 - Laboratóriumi készülékekRész száma, elnevezése:

Igen
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NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

11076711243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Imre Utca 19Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1181Postai irányítószám:

Postai cím:

11076711243Nemzeti azonosítószámDPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

13010126241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bajcsy-Zsilinszky Út 48.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1054Postai irányítószám:

Postai cím:

13010126241Nemzeti azonosítószámÚj Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

HU110

HU110



EKR001081532022

(A rendszer automatikusan tölti)2022.12.15

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként
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