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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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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

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:14329/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Intenzív terápiás berendezések és rendszerekKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000988272020
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

38000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

http://humankozbeszerzes.emmi.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 19192357Fax:+36 308941637Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann

biro.mariann79@gmail.com

http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu

Nem

Nem

Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

Egészségügy

Intenzív terápiás berendezések és rendszerek

EKR000988272020

Árubeszerzés

67 db (14 féle) intenzív terápiás berendezések és rendszerek beszerzése az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében adásvételi 
szerződés alapján: 1. rész : Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 1.: 
1/1        Defibrillátor pacemakerrel        4 db 
1/2        "Lélegeztető készülék 
Nagyméretű színes érintésérzékeny képernyő, min. 15” képátlóval"        7 db 
        "Lélegeztető készülék 
Nagyméretű színes érintésérzékeny képernyő, min. 17” képátlóval"        2 db 
1/3        Klinikai transzport lélegeztető készülék        2 db 
1/4        EKG készülék        2 db 
1/5        Magas áramlású oxigén terápiás készülék        9 db 
1/6        Betegörző monitorrendszer        1 db 
 
 
2. rész: Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 2.: 
Központi infúziós pumpa rendszer        2 db 
 
3. rész: Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 3.: 
Sürgősségi kocsi        2 db 
Kórtermi éjjeli szekrény        9 db 
Kórtermi éjjeli szekrény beépített hűtőszekrénnyel        9 db 
Ágytálmosó        3 db 
Mennyezeti tandem statív        10 db 
Beteg szállító kocsi        1 db 
Mennyezeti beteg emelő        2 db 
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27 db (6 féle)  Intenzív terápiás berendezések és rendszerek beszerzése az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében adásvételi 
szerződés alapján a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és Adásvételi szerződésben részletesen 
meghatározottak szerint: 
 
1/1        Defibrillátor pacemakerrel        4 db 
1/2        "Lélegeztető készülék 
Nagyméretű színes érintésérzékeny képernyő, min. 15” képátlóval"        7 db 
        "Lélegeztető készülék 
Nagyméretű színes érintésérzékeny képernyő, min. 17” képátlóval"        2 db 
1/3        Klinikai transzport lélegeztető készülék        2 db 
1/4        EKG készülék        2 db 
1/5        Magas áramlású oxigén terápiás készülék        9 db 
1/6        Betegörző monitorrendszer        1 db 
 
 Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie  az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű 
betanítását a telepítés helyszínén, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak 
beállítását és üzembe helyezését. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell 
érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit 
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel 
egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szent István telephely  1097 Bp, Nagyvárad tér 1. D ép         
Szent László telephely 1097 Bp, Albert Flórián  út 5-7. 20 ép, 1. em és 22 ép. 
         

A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 1.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(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)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Kiültető szék        2 db 
 
 

526 868 944,00
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II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 2.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

60Súlyszám / JelentőségÁr 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)

megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

Igen

II. 1/1 Maximális energiaválasztás értéke (min. 200., max. 360 Joule) 5

III. 1/2A párásító vezérelhető, beállításai elvégezhetők a lélegeztetőgép 
képernyőjéről, bővítési lehetőség (igen/nem)

7,5

IV. 1/2 CO2 elimináció automatikus szabályozása a mért CO2 érték alapján, a 
percventilláció értékén keresztül, valamint Felnőtt és gyermek, kontrollált és 
spontán légvételének PEEP és FiO2 szabályozása az optimális oxigenizáció 
érdekében a perifériás pulzushullám és szaturáció alapján, figyelembe véve az 
„ARDSnet protokol” valamint az „Open Lung Management”elveit, legalább két 
készülékben (igen/nem)

7,5

V. 1/2 Esophagialis nyomásmérés (igen/nem) 5

VI. 1/6 Betegfigyelő monitor Külső információk megjelenítésekor a képernyő 
függőleges helyzetbe állítható (nem elegendő a képernyő átkonfigurálása) (igen
/nem)

5

VII. 1/6 PICCO _A modul alkalmas a mért értékek pók diagramon történő 
megjelenítésére. _A hemodinamikai paraméterek összefüggéseinek megjelenítése 
hálódiagramon. Grafikus, döntéstámogató eszköz. _A keringési rendszer stilizált 
fiziológiás ábrájának megjelenítése. (igen/nem)

5

VIII. 1/6 Risztás Rendelkezzen betegállapot értékelő (Scoring) rendszerekkel 
(min. EWS, GCS) A betegállapot értékelő rendszerek eredményei jelenjenek meg 
a trendekben (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

60Súlyszám / JelentőségÁr 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 db (1 féle)  Intenzív terápiás berendezések és rendszerek beszerzése az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében adásvételi 
szerződés alapján a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és Adásvételi szerződésben részletesen 
meghatározottak szerint: 
Központi infúziós pumpa rendszer        2 db 
 Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie  az Ajánlatkérő által kijelölt személyek  felhasználói szintű magyar nyelvű 
betanítását a telepítés helyszínén, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak 
beállítását és üzembe helyezését. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell 
érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit 
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel 
egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

-"DPC, Szent László telephely  1097 Budapest, Albert Flórián  út 5-7. ""20"" épület, 1. emelet"         
-"DPC, Szent László telephely  1097 Budapest, Albert Flórián  út 5-7. ""22"" épület"         
         

A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

Igen

II. Infúziós pumpa dokkoló Min. 7 db fecskendős és 3 db volumetrikus pumpa 
rögzítésére alkalmas 25/10 mm-es medikai sínen (igen/nem)

10

III. Központi monitorrendszer Kompatibilis az intézményben üzemelő Alaris 
gyártmányú fecskendős és volumetrikus infúziós pumpákkal (igen/nem)

10

IV. Központi monitorrendszer Új adatkészlet feltöltési ideje min. 80 db pumpára 
max. 60 perc (igen/nem)

5

Központi monitorrendszer Meglévő adatkészlet frissítése min. 80 db pumpára 
max. 15 perc (igen/nem)

5

VI. Központi monitorrendszer A rögzített események tárolása min. 2 évig (igen
/nem)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr 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)

38 db (7 féle)  Intenzív terápiás berendezések és rendszerek beszerzése az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében adásvételi 
szerződés alapján a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és Adásvételi szerződésben részletesen 
meghatározottak szerint: 
Sürgősségi kocsi        2 db 
Kórtermi éjjeli szekrény        9 db 
Kórtermi éjjeli szekrény beépített hűtőszekrénnyel        9 db 
Ágytálmosó        3 db 
Mennyezeti tandem statív        10 db 
Beteg szállító kocsi        1 db 
Mennyezeti beteg emelő        2 db 
Kiültető szék        2 db 
 
 
 Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie  az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű 
betanítását a telepítés helyszínén, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak 
beállítását és üzembe helyezését. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell 
érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit 
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel 
egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

-"DPC, Szent László telephely  1097 Budapest, Albert Flórián  út 5-7. ""20"" épület, 1. emelet"         
-"DPC, Szent László telephely  1097 Budapest, Albert Flórián  út 5-7. ""22"" épület"         

A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 3.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Igen

II. A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás mértéke (minimum: 0 hónap, 
maximum: 12 hónap)

20

Nem

Igen

Nem

Nem
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0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.07.19V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 1.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

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

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2020/S 229-563729

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.07.19V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 2.Rész száma, elnevezése:

Az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű betanítása a telepítés helyszínén, továbbá a 
berendezés szállításán túl annak beállítása és üzembe helyezése.

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:

232 385 102,00A 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:28825548242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 12209236Telefon:iroda@anamedpro.huE-mail:

Kőszeg Utca 29.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1144Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_8906748
2

Nemzeti azonosítószámAnamed Pro Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

HU110

Igen
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EKRSZ_9225548
3

Nemzeti azonosítószámMediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

IgenA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.07.19V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - Intenzív terápiás berendezések és rendszerek 3.Rész száma, elnevezése:

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:

125 980 000,00A 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:11909879242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14444401Fax:www.medirex.huInternetcím:

+36 14444400Telefon:info@medirex.huE-mail:

Szatmár Utca 46/AEgyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1142Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7336436
0

Nemzeti azonosítószámMedirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

HU110

Igen
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

Nyertes Ajánlattevők: 
1. rész: Anamed Pro Kft.: 28825548-2-42 /mikrovállakozás 
2. rész: Medirex Zrt.: 11909879-2-42 /középvállalkozás 
3. rész: Mediszer Kft.: 10321056-2-41 /mikrovállakozás 
Vatner Kft.: 11814292-2-14 /kisválalkozás

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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:

168 503 842,00A 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:11814292214A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 82510540Fax:www.vatner.huInternetcím:

+36 82511290Telefon:kozbeszerzes@vatner.huE-mail:

Kenyérgyár Utca 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:KaposvárVáros:MagyarországOrszág:7400Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_1210836
5

Nemzeti azonosítószámVATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:10321056241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14530616Fax:www.mediszer.huInternetcím:

+36 14530615Telefon:info@mediszer.huE-mail:

Bécsi Út 267.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1037Postai irányítószám:

Postai cím:

HU

HU232



EKR000988272020

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.07.29

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
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