ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001129812020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

SzSzBMK - Orvosi gázok 2020

Ajánlatkérő
neve:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Szent István Utca 68

Város:

Nyíregyháza

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Nagy

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU323

info@mkkozpont.hu

Telefon:

EKRSZ_8028007
1

Nemzeti azonosítószám

4400

Ország:

Magyarország

Elemér
+36 42999600

+36 42999601

Fax:

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

http://szszbmk.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Magyar Közbeszerzési Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím:

Bocskai Utca 23.

Város:

Nyíregyháza

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

info@mkkozpont.hu

NUTS-kód:

HU323

Postai irányítószám:

Nagy
Telefon:

EKRSZ_6010731
2

Nemzeti azonosítószám

4400

Ország:

Magyarország

Elemér
+36 42999600

Fax:

+36 42999601

Internetcím(ek)

EKR001129812020

2021.02.11 14:53:32

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://szszbmk.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SzSzBMK - Orvosi gázok 2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Orvosi gázok beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint:
1. rész - Palackos orvosi gázok:
Palackos orvosi gázok szállítása és átadása a teljesítési helyeken (12 havi alapmennyiség):
1.1 Dinitrogén-oxid (Kiszerelés: 40 liter, 30 kg) 551 db
1.2 Dinitrogén-oxid (Kiszerelés: 10 liter, 7,5 kg) 20 db
1.3 Túlnyomásos oxigén (Kiszerelés: 0,4 m3, 200bar, 2 liter) 30 db
1.4 Túlnyomásos oxigén kombi (Kiszerelés: 0,4 m3, 200bar, 2 liter) 1.318 db
1.5 Túlnyomásos oxigén kombi (Kiszerelés: 2 m3, 200bar, 10 liter) 1.901 db
1.6 Túlnyomásos oxigén (Kiszerelés: 2 m3, 200bar, 10 liter) 43 db
1.7 Túlnyomásos oxigén kombi (Kiszerelés: 4 m3, 200bar, 20 liter) 868 db
1.8 Túlnyomásos oxigén (Kiszerelés: 6 m3, 150 bar, 40 liter) 10 db
1.9 Túlnyomásos oxigén (Kiszerelés: 10 m3 , 200 bar, 50 liter) 227 db
1.10 Orvosi széndioxid (Kiszerelés: 10 kg) 34 db
1.11 Orvosi széndioxid (Kiszerelés: 20 kg) 12 db
1.12 Orvosi széndioxid (Kiszerelés: 30 kg) 18 db
A Termék mindenkori tárolására alkalmas és Nyertes Ajánlattevő által biztosítandó és karbantartandó tárolóegység (PALACK) (a
továbbiakban, mint „Tárolóegység”) - 635 db különféle palack és a hozzátartozó esetleges kiegészítő berendezések időleges
használatának rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken valamint a Specifikációban foglalt követelmények teljesítése
továbbá a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen de nem kizárólag
tárolóegységek folyamatos, üzembiztos működésük biztosítása.
A teljesítés helyszínenkénti mennyiségi és minőségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. rész - Palackos nitrogén-monoxid (NO) gáz:
Palackos nitrogén-monoxid (NO) gáz szállítása és átadása a teljesítési helyen (12 havi alapmennyiség):
2.1 Nitrogén-monoxid (800 ppm, 20 liter) 4 db
A Termék mindenkori tárolására alkalmas és Nyertes Ajánlattevő által biztosítandó és karbantartandó tárolóegység (PALACK) (a
továbbiakban, mint „Tárolóegység”) - 3 db palack és a hozzátartozó esetleges kiegészítő berendezések időleges használatának
rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken valamint a Specifikációban foglalt követelmények teljesítése továbbá a
Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen de nem kizárólag tárolóegységek
folyamatos, üzembiztos működésük biztosítása.
A teljesítés mennyiségi és minőségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
3. rész - Palackos 50% N2O - 50% O2 gáz
Palackos 50% N2O-50 % O2 gáz szállítása és átadása a teljesítési helyeken (12 havi alapmennyiség):
3.1 50% N2O-50 % O2 gáz (Kiszerelés: 10 liter; Töltet mennyiség: 2800 liter) 21 db
A Termék mindenkori tárolására alkalmas és Nyertes Ajánlattevő által biztosítandó és karbantartandó tárolóegység (PALACK) (a
továbbiakban, mint „Tárolóegység”) - 3 db palack és a hozzátartozó esetleges kiegészítő berendezések időleges használatának
rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken valamint a Specifikációban foglalt követelmények teljesítése továbbá a
Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen de nem kizárólag tárolóegységek
folyamatos, üzembiztos működésük biztosítása.
A teljesítés helyszínenkénti mennyiségi és minőségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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Uniós Nyílt eljárás

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

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

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

2020/S 222-543313
222

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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

1 - Palackos orvosi gázok

A szerződés száma:

1
Igen

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

3

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

Adószáma

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak,
Carl von Linde Út 1.

11300184218

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalmazza a jogszabályokban, az
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot, és
azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak. A gazdasági szereplővel szemben kizáró ok nem áll fenn,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen):
72 226 560

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak, Carl von 11300184218
Linde Út 1.
Az ellenszolgáltatás összege - Ajánlati ár (nettó Ft, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen): 72 226 560
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalmazza a jogszabályokban,
az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot,
és azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak. A gazdasági szereplővel szemben kizáró ok nem áll fenn,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
szállítási feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
LORRIERS Zrt. (1052 Budapest, Deák Ferenc Utca 23.); 24246426-2-41
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Palackos nitrogén-monoxid (NO) gáz

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
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Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás a 2. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a Kbt. 75. § (4)
bekezdésben foglaltak szerint igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltaknak a bontás
során eleget tett.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Palackos 50% N2O - 50% O2 gáz

A szerződés száma:

1
Igen

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

1

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

Adószáma

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak,
Carl von Linde Út 1.

11300184218

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalmazza a jogszabályokban, az
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot, és
azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak. A gazdasági szereplővel szemben kizáró ok nem áll fenn,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen):
1 719 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9653 Répcelak, Carl von 11300184218
Linde Út 1.
Az ellenszolgáltatás összege - Ajánlati ár (nettó Ft, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen): 1 719 000
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalmazza a jogszabályokban,
az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot,
és azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak. A gazdasági szereplővel szemben kizáró ok nem áll fenn,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítási feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
LORRIERS Zrt. (1052 Budapest, Deák Ferenc Utca 23.); 24246426-2-41
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.02.12

Kezdete:

2021.02.22

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.02.11

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.02.11

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

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

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
1) Ajánlattevők neve, címe, adószáma, ajánlattétellel érintett rész száma, ajánlattevő megajánlása (azaz Ajánlati ár nettó Ft-ban
meghatározva, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen) ebben a sorrendben:
- Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9653 Répcelak Carl von Linde Út 1.); 11300184-2-18; 1. rész: 72
226 560; 3. rész: 1 719 000
- Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest Váci Út 117); 13241348-2-44; 1.
rész: 78 715 010
- SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc Zsigmondy Utca 38.); 10968927-2-05;
1. rész: 98 284 216; 2. rész: 7 860 000
2) A következő ajánlatok bírálatára nem került sor:
- Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest Váci Út 117): 1. rész;
- SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc Zsigmondy Utca 38.): 1. rész; 2. rész.
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