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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó 
névjegyzék száma: 
00369

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://hosp.ozd.hu/korhaz/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://hosp.ozd.hu/korhaz/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 48574401Fax:Telefon:E-mail:

főigazgatóDr.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

Almási Balogh Pál KórházAjánlatkérő 
neve:

FT-1289/Ózd/2020 Infekciókontroll tevékenység EFOPKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000431572020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Almási Balogh Pál Kórház EKRSZ_7235257
7

Béke Utca 1-3

Ózd HU 3600

Bélteczki János

gazdigaz@ozdikorhaz.hu +36 48574416

Fair-Tender kft. EKRSZ_8658191
6

Czimra Gy. u. Utca 37.

Budapest HU110 1171

Némediné Horányi Márta
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Adásvételi szerződés keretében az intézmény részére az „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Almási Balogh 
Pál Kórházban -a projekt kódszáma: EFOP-1.8.21-18-2019-00005- című pályázat keretében az infekciókontroll gyakorlati 
megvalósítását elősegítő különféle sterilizáló fertőtlenítő- és egészségügyi eszköz ill. készülék beszerzése. A teljesítés magában 
foglalja a gyárilag új eszköz, ill. készülék leszállítását, a II; X/I; X/2; IX/2; VII; részek esetében annak üzembe helyezését, 2 napos 
próbaüzem megtartását, valamint a kezelő személyzet (legalább 2 fő) 2 napon keresztül tartó betanítását. A képzést, 2 fő részére, 2 
napon át, előzetesen egyeztetett időpontokban, a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. A kettő napos próbaüzem a 
szállítási határidőbe beleértendő. 
 
Megnevezés        Mennyiség / db          
 
I. rész: Takarítás korszerűsítését támogató rendszer         
I/1. Egészségügyi intézményi takarítás korszerűsítését támogató rendszer nagy 15 db 
I/2. Egészségügyi intézményi takarítás korszerűsítését támogató rendszer kicsi 8 db 
                 
II. rész: Kézhigiénét monitorizáló eszköz 1 db 
         
III. rész: Fertőzés megelőzést szolgáló eszközök 
III/1. Ruházatra erősíthető kézfertőtlenítőszer tartó 300 db 
III/2. Műszeráztató kád kicsi 30 db 
III/3. Műszeráztató kád nagy 3 db 
III/4. Törlőkendő adagoló doboz 50 db 
III/5. Törlőkendő, fertőtlenítő szerrel impregnálható 600 tekercs 
                 
IV.  rész: Papírtörölköző adagoló 140 db 
         
V.  rész: Takarítógépek         
V/1. Akkumulátoros súrológép 3 db 
V/2. Ipari vízszívó porszívó 1 db 
V/3. Vízszívó porszívó kicsi 2 db 
                 
VI. rész: Ápolási munkát segítő kocsik         
VI/1. Fiókos bekészítő kocsi 10        db 
VI/2. Ápolási kocsi 10 db 
         
VII. rész: Komplex multimodális ellenőrzési rendszer  1 db 
 
VIII. rész: Kézvizsgáló lámpa 2        db 
 
IX. rész: Komplett ágytálmosó rendszer 
IX/1. Rozsdamentes fürdetőtál 50 db 
IX/2. Ágytálmosó berendezés vízlágyító adagolóval 5 db                 
                 
X. rész: Mosó- és szárítógépek         
X/1. Ipari mop mosógép 2 db 
X/2 Mop szárítógép 2 db 
                 
XI. rész: Szennyfogó szőnyegek 
XI/1. Szennyfogó szőnyeg kicsi  9 db 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FT-1289/Ózd/2020 Infekciókontroll tevékenység EFOP

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)

+36 28920916Fax:+36 704186618Telefon:E-mail: fairtender@t-online.hu
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - I. rész Takarítás korszerűsítését támogató rendszRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

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

87A 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

XI/2. Szennyfogó szőnyeg nagy 3 db 
                 
XII. rész: Hulladékgyűjtő edényzet 55 db 
 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 
Részenkénti ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségben. 

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

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

Nem

Az I. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére 
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  
A legkedvezőbb ajánlati ár: 11.859.870 nettó HUF, a becsült érték, fedezet összege: 6.027.483 nettó HUF. 
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ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás 
kiküldésére nem volt szükség, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
II. rész: Kézhigiénét monitorizáló eszköz                         5 123 750 Ft

25744037209HandInScan Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 4025 Debrecen, Arany János Utca 55

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:

2A szerződés száma:

2 - II. rész Kézhigiénét monitorizáló eszközRész száma, elnevezése:

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

ajánlattevő ajánlata az I. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy olyan 
műszaki-szakmai leírás, ill. dokumentáció nem került benyújtásra, amely alátámasztotta volna, hogy a megajánlott termék 
teljesíti a műszaki -szakmai kérdőívben megadott paramétereket.  
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
I. rész: Takarítás korszerűsítését támogató rendszer                6 262 256 Ft

23394021243SzamosMediko Kft., Magyarország 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

ajánlattevő ajánlata az I. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy 
szakmailag nem a kiírásnak megfelelő ajánlatot nyújtott be. A megajánlott termék mérete kisebb a műszaki 
minimumkövetelményekben előírt méreteknél. Így ajánlata egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
I. rész: Takarítás korszerűsítését támogató rendszer                6 100 697 Ft

10785643241Ecolab-Hygiene Kft, Magyarország 1139 Budapest, Váci Út 81-83

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
I. rész: Takarítás korszerűsítését támogató rendszer                13 648 000 Ft

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
I. rész: Takarítás korszerűsítését támogató rendszer                11 859 870 Ft

12264683213MEDI-CLIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 
Biatorbágy, Hochwart Mihály Utca 26/4

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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3 - III. rész Fertőzés megelőzést szolgáló eszközökRész száma, elnevezése:

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:

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 egyedüli, alkalmas és érvényes Ajánlattevő Ajánlatkérő számára elfogadható ajánlatot adott az alábbiakban megadott 
értékben, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
II. rész: Kézhigiénét monitorizáló eszköz         5 123 750 nettó HUF értékben. 

25744037209HandInScan Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 4025 Debrecen, Arany János Utca 55

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:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

HandInScan Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Nem

Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű árajánlatot adta az alábbiakban megadott értékekben, valamint 
ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
III. rész: Fertőzés megelőzést szolgáló eszközök          1 695 500 nettó HUF értékben. 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

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:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

Ecolab-Hygiene 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 
hiánypótlási felhívásokban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére.  
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
III. rész: Fertőzés megelőzést szolgáló eszközök                  1 695 500 Ft 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 
8.

minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás kiküldésére 
nem volt szükség, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár:  
III. rész: Fertőzés megelőzést szolgáló eszközök                  2 067 110 Ft 

10785643241Ecolab-Hygiene Kft, Magyarország 1139 Budapest, Váci Út 81-83

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

Igen



EKR000431572020

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
IV.  rész: Papírtörölköző adagoló                                     976 500 Ft 

23394021243SzamosMediko Kft., Magyarország 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásokban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére.  
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
IV.  rész: Papírtörölköző adagoló                                     901 320 Ft 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 
8.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - IV. rész Papírtörölköző adagolóRész száma, elnevezése:

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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:

Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű árajánlatot adta az alábbiakban megadott értékekben, valamint 
ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
IV.  rész: Papírtörölköző adagoló                             798 000 nettó HUF értékben. 

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1023 
Budapest, Bécsi Út 4

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:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

SzamosMediko Kft.

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungaria 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 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
IV.  rész: Papírtörölköző adagoló                                     798 000 Ft 
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az V. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert nem tett eleget a 2020.06.21.-én 
kiküldött hiánypótlási felhívásban megadottaknak, így ajánlata egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek. Az V. részre benyújtott ajánlatuk esetében a 15. oldalon benyújtott dokumentum helyett olvasható 
példány nem került csatolásra.   
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF):  
V.  rész: Takarítógépek                                                2 716 615 Ft 

23394021243SzamosMediko Kft., Magyarország 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
V.  rész: Takarítógépek                                                  2 435 000 Ft 

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 4

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - V. rész TakarítógépekRész száma, elnevezése:

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

Nem

Az V. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére 
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  
Az ajánlati ár: 2.435.000 nettó HUF, a becsült érték, fedezet összege: 1.598.000 nettó HUF. 
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ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásokban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 
8.

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:

7A szerződés száma:

7 - VII. rész Komplex multimodális ellenőrzési rendszRész száma, elnevezése:

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

ajánlattevő ajánlata az I. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy ajánlatát 
a VI. részhez csatolta, így az nem a megfelelő részhez került benyújtásra. Így ajánlata egyéb módon nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF):  
I. rész: Takarítás korszerűsítését támogató rendszer                13 318 251 Ft 

10713473208Hagleitner Hygiene Magyarország Kft., Magyarország 9027 Győr, Juharfa Út 20.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
VI. rész: Ápolási munkát segítő kocsik                                4 315 000 Ft 

13215613241VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1013 Budapest, 
Krisztina Körút 39.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - VI. rész Ápolási munkát segítő kocsikRész száma, elnevezése:

Nem

A VI. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére 
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  
Az ajánlati ár: 4.315.000 nettó HUF, a becsült érték, fedezet összege: 2.318.142 nettó HUF. 

Igen
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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:

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 egyedüli, alkalmas és érvényes Ajánlattevő Ajánlatkérő számára elfogadható ajánlatot adott, az alábbiakban megadott 
értékben, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
VII. rész: Komplex multimodális ellenőrzési rendszer          3 100 000 nettó HUF értékben. 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

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:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

teljesítésére.  
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
VII. rész: Komplex multimodális ellenőrzési rendszer                  3 100 000 Ft 
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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 egyedüli, alkalmas és érvényes Ajánlattevő Ajánlatkérő számára elfogadható ajánlatot adott, az alábbiakban megadott 
értékben, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
VIII. rész: Kézvizsgáló lámpa                                      196 000 nettó HUF értékben. 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

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:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungaria 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 
hiánypótlási felhívásokban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére.  
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
VIII. rész: Kézvizsgáló lámpa                                              196 000 Ft 

12278923213HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 
8.

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:

8A szerződés száma:

8 - VIII. rész Kézvizsgáló lámpaRész száma, elnevezése:

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

Igen
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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:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (5) 
bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár kiválasztásának elve alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

Vital Assist Kereskedelmi és Szolgáltató 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 
hiánypótlási felhívásokban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére.  
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
IX. rész: Komplett ágytálmosó rendszer                                9 687 155 Ft

25789186241Vital Assist Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1039 Budapest, Királyok útja 78.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

9A szerződés száma:

9 - IX. rész Komplett ágytálmosó rendszerRész száma, elnevezése:

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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

10 - X. rész Mosó- és szárítógépekRész száma, elnevezése:

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

A IX. rész esetében, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a rozsdamentes 
fürdetőtálra vonatkozóan, ajánlattételkor, ajánlatában nem került egyértelműen megjelölésre a megajánlott termék pontos 
cikkszáma, így ajánlata egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 
Erre vonatkozóan hiánypótlási felhívás, ill. felvilágosítás kérés nem küldhető ki a Kbt. 71. § (7) bekezdése, valamint a (8) 
bekezdés a) és b) pontjának megsértése nélkül, figyelemmel arra, hogy a felvilágosítás kérés, ill. az arra adott válasz kihatással 
lett volna Ajánlattevő szakmai ajánlatának tartalmára, ill. annak módosulásával járt volna 

23394021243SzamosMediko Kft., Magyarország 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Mediszer Kft. (adószám: 10321056241)1037 Budapest, Bécsi út 267. - III.1.3) M1

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:

ajánlattevő alkalmas, ajánlata érvényes és mint egyedül érvényes Ajánlattevő, Ajánlatkérő számára elfogadható ajánlatot adott 
az alábbiakban megadott  értékben, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
IX. rész: Komplett ágytálmosó rendszer        9 687 155 Ft        

25789186241Vital Assist Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1039 Budapest, Királyok útja 78.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

A X. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére 
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  
A legkedvezőbb ajánlati ár: 2.536.600 nettó HUF, a becsült érték, fedezet összege: 1.996.000 nettó HUF. 
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

11 - XI. rész Szennyfogó szőnyegekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás 
kiküldésére nem volt szükség, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
X. rész: Mosó- és szárítógépek                                           2 536 600Ft 

10754016242Szolgáltatásfejlesztő és Tervező Kft., Magyarország 1083 Budapest, Práter Utca 30-32. 6/2.

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF): 
X. rész: Mosó- és szárítógépek                                           3 178 000 Ft 

23394021243SzamosMediko Kft., Magyarország 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Nem

A XI. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. a) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy ezen rész tekintetében 
nem nyújtottak be ajánlatot.
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A Bíráló Bizottság a döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság 2020. szeptember 25.-én kelt D.369/1562020 iktatószámú Határozata 
alapján módosította. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.16Lejárata:2020.10.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A XII. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert nem tett eleget a 2020.06.21.-én 
kiküldött hiánypótlási felhívásban megadottaknak, így ajánlata egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek. A XII. rész esetében a felhívás III.1.3. M.1. pontja szerinti referencia igazolás vagy nyilatkozat nem 
került benyújtásra. 
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár (nettó HUF):  
XII. rész: Hulladékgyűjtő edényzet                                   623 700 Ft 

23394021243SzamosMediko Kft., Magyarország 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

12 - XII. rész Hulladékgyűjtő edényzetRész száma, elnevezése:

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

Nem

A XII. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy kizárólag 
érvénytelen ajánlat érkezett.

2020.07.31

2020.07.31
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.07.21 11:15:48 nemedi.marta

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
módosítása, javítása

2020.08.18 17:59:40 nemedi.marta

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1289/Ózd/2020 – Infekciókontroll gyakorlati megvalósítását elősegítő eszközök 
beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás "Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Almási Balogh Pál 
Kórházban -a projekt kódszáma: EFOP-1.8.21-18-2019-00005- című pályázat keretében" 
 
 
 
2.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369  
 
3.) A rendelkezésre álló fedezet és a beérkezett ajánlatok összegének különbözete az I., V., VI. és X. részek esetében az EFOP-1.8.21-
18-2019-00005 azonosítószámú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Almási Balogh Pál Kórházban” című 
pályázat keretösszegéből nem áll rendelkezésre. 
 
A fenti közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés fedezete a II., III., IV., VII., VIII. részek esetében az EFOP-1.8.21-18-2019-
00005 azonosítószámú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Almási Balogh Pál Kórházban” című pályázat 
keretében rendelkezésre áll.  
 
Az eredménytelen részek esetében (I., V., VI., X., XI., XII., és IX. ) új közbeszerzési eljárás kerül megindításra.

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:

2020.10.06VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2020.10.06VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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