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II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére
orvosi kesztyűk beszerzése termékkörben.
Dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) keretében orvosi kesztyűk beszerzése a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve
önként csatlakozó intézmények részére.
Ajánlatkérő a DBR második, ajánlattételi szakaszát, illetve harmadik szakaszát a Központosított Közbeszerzési Portálon
(továbbiakban: Portál) elektronikus folyamatként működteti, ahol minden kommunikáció elektronikusan történik.
Mennyiség: A Kbt. 18. § (2) alapján a DBR teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke: nettó 50 000
000 000 HUF.
Tervezett termékkategóriák:
— Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű latex alapanyagból, porozott
— Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű latex alapanyagból, pormentes
— Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű latex alapanyagból, porozott
— Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű nitril alapanyagú, pormentes
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban ismerteti azon műszaki tartalmakat, amelyek beszerzése érdekében DBR-t kíván
létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 107. § (2)
bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és részletes
szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi
felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és
jellegétől függően - részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
A DBR működésével, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi
szükséges információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A DBR-be az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkező felvételre kerül, az ajánlattételre felhívandó
részvételre jelentkezők száma nem kerül korlátozásra.
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
MÁSODIK RÉSZ XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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

2020/S 232-569783

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

231

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
Igen

A részvételi szakasz eredményes volt:
V.2 A részvételi szakasz eredménye
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma:
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V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, székhelye adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Részvételre jelentkezők neve, székhelye

Adószáma

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

12091418213

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, a 3MED Korlátolt Felelősségű Társaság részvételi jelentkezése érvényes.

Arterior Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9011 Győr, Dózsa Major 01052/16 24822196208
01052/16
Közös részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Közös
részvételre jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A közös részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott
EEKD IV. rész α szakaszában tett nyilatkozat szerint közös részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1.
alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további
dokumentumok vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy közös részvételre jelentkező tagjai
nem állnak kizáró ok hatálya alatt. Közös részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll
fenn a Kbt. 73-74. §-aiban meghatározott egyik körülmény sem, az Arterior Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság és LINEA
One Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közös részvételre jelentkező részvételi jelentkezése érvényes.

B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, a B. Braun Trading Kft. részvételi jelentkezése érvényes.

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 12077571241
Dorottya Utca 1
Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
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követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, az EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részvételi
jelentkezése érvényes.

Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1131 Budapest, Madarász Viktor ut 1/A.

12998391241

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, a Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részvételi jelentkezése érvényes.

HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 12278923213
8.
Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő utólagos igazolás bekérése során igazolnia szükséges részvételre jelentkezőnek,
hogy az általa igénybe venni kívánt kapacitásnyújtó szervezetnek adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége nem áll fenn. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 7374. §-aiban meghatározott egyik körülmény sem, a HARTMANN-RICO Hungaria Kft. részvételi jelentkezése érvényes.

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, a Mölnlycke Health Care Kft. részvételi jelentkezése érvényes.

Peak Sport and Health Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Szépvölgyi
Út 39

14344097241

Közös részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Közös
részvételre jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A közös részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott
EEKD IV. rész α szakaszában tett nyilatkozat szerint közös részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1.
alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további
dokumentumok vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy közös részvételre jelentkező tagjai
nem állnak kizáró ok hatálya alatt. Közös részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll
fenn a Kbt. 73-74. §-aiban meghatározott egyik körülmény sem, a Peak Sport and Health Korlátolt Felelősségű Társaság,
Huntrader International Korlátolt Felelősségű Társaság és PDT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közös
részvételre jelentkező részvételi jelentkezése érvényes.

PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
2143 Kistarcsa, Külterület 0260/27 hrsz. 0260/27 hrsz

13038153213

Közös részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Közös
részvételre jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A közös részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott
EEKD IV. rész α szakaszában tett nyilatkozat szerint közös részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1.
alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további
dokumentumok vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2)
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bekezdéseiben meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy közös részvételre jelentkező tagjai
nem állnak kizáró ok hatálya alatt. Közös részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll
fenn a Kbt. 73-74. §-aiban meghatározott egyik körülmény sem, a PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és BLACK POINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közös részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése érvényes.

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

12933086205

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, a PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság részvételi jelentkezése érvényes.

RE-GUARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2089 Telki, 12839470213
Tücsök Utca 16.
Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő utólagos igazolás bekérése során igazolnia szükséges részvételre jelentkezőnek,
hogy az általa igénybe venni kívánt kapacitásnyújtó szervezetnek adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége nem áll fenn. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 7374. §-aiban meghatározott egyik körülmény sem, a RE-GUARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
részvételi jelentkezése érvényes.

Sempermed Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1126
Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. 3. em.

11885612243

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő utólagos igazolás bekérése során igazolnia szükséges részvételre jelentkezőnek,
hogy az általa igénybe venni kívánt kapacitásnyújtó szervezetnek adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége nem áll fenn. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 7374. §-aiban meghatározott egyik körülmény sem, a Sempermed Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
részvételi jelentkezése érvényes.

SMH Trade Kft., Magyarország 1096 Budapest, Haller Utca 78. 6. em 24.

26087748243

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α
szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, az SMH Trade Kft. részvételi jelentkezése érvényes.

SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097
Budapest, Gubacsi Út 47

12004692243

Részvételre jelentkező az előírásoknak megfelelően benyújtotta az ajánlatkérő által előírt valamennyi iratot. Részvételre
jelentkező részvételi jelentkezése megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részvételre jelentkező által előzetes igazolásként benyújtott EEKD IV. rész α

EKR001065772020

szakaszában tett nyilatkozat szerint részvételre jelentkező megfelel a részvételi felhívásban előírt M1. alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján utólagos igazolásként benyújtott további dokumentumok
vizsgálatával együtt fogja elvégezni az alkalmasságra vonatkozó bírálatot. A bírálóbizottság a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok előzetes ellenőrzése alapján megállapította, hogy részvételre jelentkező nem áll kizáró ok hatálya
alatt. Részvételre jelentkezővel, illetőleg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban nem áll fenn a Kbt. 73-74. §-aiban
meghatározott egyik körülmény sem, a SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részvételi
jelentkezése érvényes.

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Részvételre jelentkezők neve, székhelye

Adószáma

Medys Internationale Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Albert Flórián Utca 3/B.

24754222243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Ajánlatkérő 2021. január 28. napján – 2021. február 04. napján 11:00 órai határidővel – hiánypótlás benyújtására kérte fel
részvételre jelentkezőt.
Részvételre jelentkező a hiánypótlásra vonatkozó felhívásnak a megadott határidőben nem tett eleget, hiánypótlását nem
nyújtotta be. A részvételi jelentkezésben benyújtott eredeti dokumentumok alapján ajánlatkérő nem tudja minden kétséget
kizáróan megállapítani, hogy:
részvételre jelentkező az S.D.C.H.S.a.T. Co., Ltd. megnevezésű szervezetet valóban kapacitást nyújtó szervezetként
kívánja-e bevonni a teljesítésbe, azaz hogyan kíván az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelni, tekintettel arra, hogy bár a
Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában benyújtott EKR űrlapon úgy nyilatkozott, hogy kapacitást nyújtóként igénybe veszi, az
EEKD nyilatkozatban a „II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk”, „C: Más szervezetek kapacitásainak
igénybevételére vonatkozó információk” szakaszában a „Nem” választ adta meg,
részvételre jelentkező az S.D.C.H.S.a.T. Co., Ltd. megnevezésű szervezetet kapacitást nyújtóként, vagy kizárólag
alvállalkozóként kívánja-e igénybe venni, tekintettel arra, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában benyújtott EKR
űrlapon úgy nyilatkozott, hogy kapacitást nyújtóként igénybe veszi, míg az EEKD nyilatkozatban a „II. rész: A gazdasági
szereplőre vonatkozó információk”, „D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek a kapacitásait a gazdasági szereplő
nem veszi igénybe” szakaszban részvételre jelentkező az „IGEN” válasz megjelölése mellett az S.D.C.H.S.a.T. Co., Ltd.-t nevezte
meg, mint olyan szervezetet, amelynek a szerződés bármely részét alvállalkozásba kívánja adni,
a részvételre jelentkező által a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában benyújtott EKR űrlapon kapacitást nyújtóként
megjelölt S.D.C.H.S.a.T. Co., Ltd. megnevezésű szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá
tartozik-e, tekintettel arra, hogy vonatkozásában az EEKD nyilatkozatban a „II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó
információk”, „A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” szakasz e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről…” pontjában részvételre jelentkező nemleges választ adott, mely szerint
nem tud igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről,
a részvételre jelentkező által a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában benyújtott EKR űrlapon kapacitást nyújtóként
megjelölt S.D.C.H.S.a.T. Co., Ltd. megnevezésű szervezet ténylegesen részt fog-e venni a szerződés teljesítése során a Kbt. 65. §
(9) bekezdés előírásainak megfelelően.
Az előzőekre tekintettel a Medys Internationale Zrt. részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, székhelye

Adószáma

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

12091418213

Arterior Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9011 Győr, Dózsa Major 01052/16 24822196208
01052/16

B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 12077571241
Dorottya Utca 1

Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1131 Budapest, Madarász Viktor ut 1/A.

EKR001065772020

12998391241

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

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Peak Sport and Health Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Szépvölgyi
Út 39

14344097241

PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
2143 Kistarcsa, Külterület 0260/27 hrsz. 0260/27 hrsz

13038153213

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

12933086205

RE-GUARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2089 Telki, 12839470213
Tücsök Utca 16.

Sempermed Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1126
Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. 3. em.

11885612243

SMH Trade Kft., Magyarország 1096 Budapest, Haller Utca 78. 6. em 24.

26087748243

SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097
Budapest, Gubacsi Út 47

12004692243

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott részvételi jelentkezés(ek)
Figyelmen kívül hagyott részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Részvételre jelentkezők neve, székhelye

Adószáma

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja:

EKR001065772020

2021.03.16
2021.03.16

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

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.9) További információk:
Technikai okok miatt a IV.2.1) pont "A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben" alpont tartalma nem megfelelő. A hirdetmény
száma a Közbeszerzési Értesítőben helyesen: 21268/2020
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