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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62242786Fax:Telefon:E-mail:

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:13650/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:
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Orvosi eszközök bel-és gyerekosztályraKözbeszerzés 
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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

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

33100000-1

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

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem

Egyéb típus:

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

Orvosi eszközök bel-és gyerekosztályra

EKR000779382022

Árubeszerzés

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban, a ROHU-450 projekt keretében az alábbi orvosi eszközök beszerzését kívánja 
megvalósítani.  
 
1.        rész: Mobiliák – bel-és gyerekgyógyászati berendezés: Általános ágy – 12 db; Anyaágy – 14 db; Betegágy (motoros) – 26 db; 
Bölcsőágy – 4 db; Éjjeli szekrény etetőlapos – 57 db; Éjjeli szekrény – 12 db; Kisded,csecsemő ágy – 12 db; Kiültető szék – 13 db; 
Szubintenzív betegágy motoros -  3 db; Belgyógyászati vizsgáló ágy (magasságában állítható) – 4 db; Betegemelő – fekvő: 2 db; 
Betegemelő – ülő: 2 db; Betegfürdető kocsi – 2 db; Gyógyszerhűtő – 2 db; Gyógyszerosztó kocsi – 3 db; Gyógyszerszekrény – 2 db; 
Kötöző és vérvételi kocsi – 7 db; Szennyesgyűjtő kocsi 2 zsákos – 3 db; Vizsgáló ágy – 6 db; Vizsgáló lámpa – 5 db; Vizsgáló pamlag – 1 
db; Ágytálmosó készülék – 3 db.  
 
2.        rész: Orvosi eszközök – sürgősségi ellátás: Vér-és infúziómelegítő készülék – 2 db; Defibrillátor – 1 db; Reanimációs kocsi – 1 
db; Lélegeztető ballon szett – 2 db szett; Sürgősségi táska – 2 db; Mini doppler – 2 db.  
 
3.        rész: Orvosi eszközök – bel-és gyerekgyógyászat diagnosztika: 12 csatornás EKG készülék – 3 db; Betegőrző monitor rendszer – 
1 db rendszer; Haemodinamikai monitor – 2 db; Ambuláns vérnyomásmérő készülék szett – 1 db szett; Spot-check mérőállomás – 3 db; 
Holter EKG rendszer – 1 db. 
 
4.        rész: Orvosi eszközök – újszülött ellátás: Inkubátor – 3 db; Újszülött élesztő asztal – 1 db; Újszülött resuscitátor készülék – 1 db; 
Transzport inkubátor – 1 db.  
 
5.        rész: Orvosi eszközök - gasztroenterológia: Központi vezérlő egység – 1 db, Fényforrás – 1 db, Monitor – 1 db, Készüléktartó 
állvány – 1 db, Videogasztroszkóp – 3 db, Videokolonoszkóp – 3 db, Nagyfrekvenciás vágó, argonplazma koagulátorral – 1 db, Szén 
dioxid inszuflátor – 1 db, Mobil váladékszívó – 1 db, Öblítő pumpa – 1 db). 
 
A beszerzendő eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák         
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Mobiliák - Belgyógyászati és gyermekgyógyászati berendezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban 
részletesen meghatározottak szerint, az alábbi mennyiségekben: 
 
Általános ágy – 12 db; Anyaágy – 14 db; Betegágy (motoros) – 26 db; Csecsemőágy – 4 db; Éjjeli szekrény etetőlapos – 57 db; Éjjeli 
szekrény – 12 db; Kisded,csecsemő ágy – 12 db; Kiültető szék – 13 db; Szubintenzív betegágy motoros -  3 db; Belgyógyászati vizsgáló 
ágy (magasságában állítható) – 4 db; Betegemelő – fekvő: 2 db; Betegemelő – ülő: 2 db; Betegfürdető kocsi – 2 db; Gyógyszerhűtő – 2 
db; Gyógyszerosztó kocsi – 3 db; Gyógyszerszekrény – 2 db; Kötöző és vérvételi kocsi – 7 db; Szennyesgyűjtő kocsi 2 zsákos – 3 db; 
Vizsgáló ágy – 6 db; Vizsgáló lámpa – 5 db; Vizsgáló pamlag – 1 db; Ágytálmosó készülék – 3 db.  
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, betanítása 2 
főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő 
részére.  
További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Mobiliák – bel-és gyerekgyógyászati berendezésII.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)

Pénznem:

Igen

1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 
nap)

10

2.) Betegágy (motoros): Autoregresszió a háttámlánál (min. 6 cm – max. 10 cm) 2

3.) Betegágy (motoros): Autoregresszió a felső lábtartónál (min. 2. cm – max. 4 
cm)

2

4.) Éjjeli szekrény etetőlapos: A kocsi részen kívül minden fő elem (szekrénytest, 
fedlap, fiók, ajtó, etetőlap, italtartó) nagyszilárdságú polietilénből készül (Igen
/Nem)

2

5.) Éjjeli szekrény etetőlapos: Moduláris felépítés: az éjjeliszekrény és az 
etetőasztal külön álló gördíthető elemek, de egy egységgé integrálhatók (Igen
/Nem)

2
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Sürgősségi betegellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. 
Orvosi eszközök – sürgősségi ellátás: Vér-és infúziómelegítő készülék – 2 db; Defibrillátor – 1 db; Reanimációs kocsi – 1 db; 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Orvosi eszközök – sürgősségi ellátásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő. 
A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development and Testing of 
Efficient Screening and Prevention Programs – DESP.  című projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

6.) Éjjeli szekrény: A kocsi részen kívül minden fő elem (szekrénytest, fedlap, 
fiók, ajtó, etetőlap, italtartó) nagyszilárdságú polietilénből készül (Igen/Nem)

2

7.) Éjjeli szekrény: Moduláris felépítés: az éjjeliszekrény a későbbiekben 
etetőasztallal kiegészíthető, a külön álló gördíthető elemek egy egységgé 
integrálhatók (Igen/Nem)

2

8.) Kiültető szék: Trendelenburg állítás lehetősége (Igen/Nem) 1

9.) Kiültető szék: az ülőlap alól ülőpozícióban történő betegmozgatás esetére 
kihúzható lábtartó (Igen/Nem)

2

10.) Szubintenzív betegágy (motoros): Autoregresszió a háttámlánál (min. 6 cm – 
max. 10 cm)

2

11.) Szubintenzív betegágy (motoros): Autoregresszió a felső lábtartónál (min. 2. 
cm – max. 4 cm)

2

12.) Gyógyszerhűtő: A hűtőszekrény min. 25. napig tárolja a működési 
paramétereit (legalább a hőmérsékletadatok, riasztások, kompresszor elindul
/leáll) (Igen/Nem)

1

Nem

Igen

Nem

Igen

ROHU-450 azonosítószámú projekt
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Belgyógyászati és gyermekgyógyászati osztályon használatos diagnosztikai eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban 
részletesen meghatározottak szerint. 
 
Orvosi eszközök – bel-és gyerekgyógyászat diagnosztika: 12 csatornás EKG készülék – 3 db; Betegőrző monitor rendszer – 1 db 
rendszer; Haemodinamikai monitor – 2 db, Ambuláns vérnyomásmérő készülék szett – 1 db szett; Spot-check mérőállomás – 3 db; 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Orvosi eszközök bel-és gyerekgyógy. diagnosztikaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő. 
A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development and Testing of 
Efficient Screening and Prevention Programs – DESP.  című projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

70Súlyszám / 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)

Lélegeztető ballon szett – 2 db szett; Sürgősségi táska – 2 db; Mini doppler – 2 db. 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, betanítása 2 
főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő 
részére. További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 

Igen

1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 
nap)

12

2.) Defibrillátor: Választható defibrillátor energiaszintek száma (min. 20 – max. 
25 db)

5

3.) Defibrillátor: Két darab független akkumulátor a készülékben (Igen/Nem) 3

4.) Defibrillátor: Sokk leadás akkumulátorról maximális energiával (min. 100 – 
max. 700 db)

10

Nem

Igen

Nem

Igen

ROHU-450 azonosítószámú projekt
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A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő. 
A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development and Testing of 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

70Súlyszám / 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)

Holter EKG rendszer – 1 db 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, betanítása 2 
főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő 
részére. További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 

Igen

1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 
nap)

12

2.) 12 csatornás EKG: RR elemzés funkció, a pulzusváltozás (HRV) komplex 
dinamikus jelensége alatt meghúzódó rejtett minták felismerése, kardiális RR 
intervallumok mérése, jelentés nyomtatása – (Igen/Nem)

2

3.) 12 csatornás EKG: Mintavételezési frekvencia nem pacemaker spyke 
üzemmódban (min. 8.000 sps – max. 64.000 sps)

2

4.) Betegőrző monitor rendszer: Alkaron alkalmazható, minősített mandzsettával 
történő működés (Igen/Nem)

2

5.) Betegőrző monitor rendszer: A betegőrző monitor alkalmas a páciens SPV 
értékének mérésére, megjelenítésére (Igen/Nem)

2

6.) Betegőrző monitor rendszer: Full disclosure adattárolás ideje (min. 24 – max. 
72 óra)

2

7.) Betegőrző monitor rendszer: A központi monitorban elérhető full disclosure 
(teljes görbe) adattárolás funkció időtartama (min. 72 – max. 240 óra)

2

8.) Ambuláns vérnyomásmérő szett: A vérnyomásmérő készülék kompatibilis az 
intézmény által használt GE Cardiosoft szoftverrel, az adatok átvihetők, abban 
elemezhetők (Igen/Nem)

2

9.) Spot check mérőállomás: A készülékhez használt tartozékok (SpO2, NIBP) 
kompatibilisek a jelen ajánlati részben megajánlott betegőrző monitor 
rendszerhez kapcsolódó monitorral (Igen/Nem)

2

10.) Holter EKG rendszer: Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület (Igen/Nem) 2

Nem

Igen

Nem

Igen

ROHU-450 azonosítószámú projekt
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A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő. 
A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development and Testing of 
Efficient Screening and Prevention Programs – DESP.  című projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

70Súlyszám / 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)

Újszülött ellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. 
Inkubátor – 3 db; Újszülött élesztő asztal – 1 db; Újszülött resuscitátor készülék – 1 db; Transzport inkubátor – 1 db. 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, betanítása 2 
főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő 
részére. További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Orvosi eszközök – újszülött ellátásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Efficient Screening and Prevention Programs – DESP.  című projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja. 

Igen

1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 
nap)

15

2.) Inkubátor: A hősemleges zóna fenntartásának érdekében folyamatosan 
monitorozza a központi és a perifériás testhőmérsékletet egyaránt bőr 
üzemmódban (Igen/Nem)

5

3.) Inkubátor: Kezelőnyílások száma a búrán (min. 5 – max. 10 db) 5

4.) Újszülött élesztő asztal: Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület (Igen/Nem) 5

Nem

Igen

Nem

Igen

ROHU-450 azonosítószámú projekt
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Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

70Súlyszám / 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)

Gasztroenterológiai betegellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak 
szerint. 
 
Központi vezérlő egység – 1 db, Fényforrás – 1 db, Monitor – 1 db, Készüléktartó állvány – 1 db, Videogasztroszkóp – 3 db, 
Videokolonoszkóp – 3 db, Nagyfrekvenciás vágó, argonplazma koagulátorral – 1 db, Szén dioxid inszuflátor – 1 db, Mobil váladékszívó 
– 1 db, Öblítő pumpa – 1 db). 
 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, betanítása 2 
főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő 
részére. További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Orvosi eszközök - gasztroenterológiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Igen

1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 
nap)

12

2.) Központi vezérlő egység: Érintőképernyős vezérlés (Igen/Nem) 3

3.) Fényforrás: Fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban 
(Igen/Nem)

3

4.) Monitor: Képátló mérete (min. 26” – max. 32”) 3

5.) Videogasztroszkóp: Lefelé hajlíthatóság (min-. 90 fok -max. 120 fok) 3

6.) Videokolonoszkóp: A felhasználó által változtatható bevezető cső merevség 
(Igen/Nem)

3

7.) Szén-dioxid inszuflátor: A palackban lévő gáz mennyiségének folyamatos 
kijelzése (Igen/Nem)

3

Nem

Igen

Nem
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Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - Mobiliák – bel-és gyerekgyógyászati berendezésRész 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

NemA 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)

2022/S 107-296694

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

A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő. 
A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development and Testing of 
Efficient Screening and Prevention Programs – DESP.  című projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Igen

ROHU-450 azonosítószámú projekt

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem



EKR000779382022

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-011014Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Orvosi eszközök bel-és gyerekgyógy. diagnosztikaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-011014Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Orvosi eszközök – sürgősségi ellátásRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-011014Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Nem

Nem
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VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-011014Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

5 - Orvosi eszközök - gasztroenterológiaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-011014Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - Orvosi eszközök – újszülött ellátásRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

ajánlásban meghatározottak szerint):

Nem

Nem
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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)2022.06.29

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

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Ajánlatkérő a KÉ-11014/2022 számon megjelent, továbbá az Európai Unió Hivatalos lapjában 2022/S 107-296694 számon megjelent 
eljárást megindító felhívást a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonta. 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. §-a szerint 
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