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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://csmekhm.hu/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

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:23268/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó

Ajánlatkérő 
neve:

Eszközbeszerzés–EFOP-1.8.21-18-2019-00003–3 részKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001088922021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó 
Központ Hódmezővásárhely-Makó

15355038206

Dr. Imre József Utca 2. 1371/4

HÓDMEZŐVÁSÁRHEL
Y

HU333 6800

Gyurisné Pethő Zsuzsanna

petho.zsuzsa@evp.hu +36 304422406
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II.2) A beszerzés mennyisége

(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)

23 550 000Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

33191000-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001088922021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Egyéb:

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

Eszközbeszerzés–EFOP-1.8.21-18-2019-00003–3 rész

Árubeszerzés

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként több, az egészségügyi intézmények ellátását szolgáló tisztító-és fertőtlenítő 
eszköz beszerzését kívánja megvalósítani az EFOP-1.8.21-18-2019-00003 azonosítószámú projekt keretén belül.  
Jelen eljárásban ajánlatkérő különböző szempontrendszer alapján biztosítja az ajánlattevők részére a részajánlattétel lehetőségét.  
1. rész: Takarító gépek: Száraz-nedves porszívó – 3 db, Mosogatógép – 2 db, Akkumulátoros ablaktisztító – 3 db, Vezető üléses egy 
kefés takarítógép – 1 db, Gyalog kíséretű takarítógép – 2 db. 
2. rész: Fertőtlenítéshez szükséges eszközök:  
Fali szenzoros érintés nélküli  kétkezes fertőtlenítő adagoló – 6 db, Állványos szenzoros érintés nélküli fertőtlenítő adagoló 4 db, 
Asztali szenzoros érintés nélküli kézfertőtlenítő adagoló – 8 db 
3. rész: Endoscopos mosó-fertőtlenítő automata – 2 db 
 
A beszerzés részletes ismertetése az egyes részeknél kerül meghatározásra.  
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2 - Fertőtlenítéshez szükséges eszközökII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a A II.7. ponthoz: A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő azzal, hogy amennyiben a szerződés 
megkötésére 2021. október 1. napját követően kerül sor, a szerződés teljesítésének határideje 2021. október 31. napja, különös 
tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetét az EFOP-1.8.21.-18.2019.-00003 projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja, amely 
támogatás esetében a projekt fizikai befejezésének időpontja 2021. október 31. napja.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

80Nettó vételár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár 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)

1. rész: Takarító gépek:  
Száraz-nedves porszívó – 3 db,  
Mosogatógép – 2 db,  
Akkumulátoros ablaktisztító – 3 db,  
Vezető üléses egy kefés takarítógép – 1 db,  
Gyalog kíséretű takarítógép – 2 db. 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, szükség esetén üzembe helyezése, 
betanítása 2 fő részére, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása 
is Ajánlatkérő részére. További részletes leírást és az eszközök részletes műszaki paramétereit a Közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Takarító gépek beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.

Igen

Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 15 nap) 20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-1.8.21-18-2019-00003 azonosító számú projekt
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Endoscopos mosó-fertőtlenítő automataII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a A II.7. ponthoz: A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő azzal, hogy amennyiben a szerződés 
megkötésére 2021. október 1. napját követően kerül sor, a szerződés teljesítésének határideje 2021. október 31. napja, különös 
tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetét az EFOP-1.8.21.-18.2019.-00003 projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja, amely 
támogatás esetében a projekt fizikai befejezésének időpontja 2021. október 31. napja. 

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

80Nettó vételár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár 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. rész: Fertőtlenítéshez szükséges eszközök:  
Fali szenzoros érintés nélküli  kétkezes fertőtlenítő adagoló – 6 db,  
Állványos szenzoros érintés nélküli fertőtlenítő adagoló 4 db,  
Asztali szenzoros érintés nélküli kézfertőtlenítő adagoló – 8 db 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, szükség esetén üzembe helyezése, 
valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő részére. 
További részletes leírást és az eszközök részletes műszaki paramétereit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.

Igen

Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 15 nap) 20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-1.8.21-18-2019-00003 azonosító számú projekt
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NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Kiegészítés a A II.7. ponthoz: A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő azzal, hogy amennyiben a szerződés 
megkötésére 2021. október 1. napját követően kerül sor, a szerződés teljesítésének határideje 2021. október 31. napja, különös 
tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetét az EFOP-1.8.21.-18.2019.-00003 projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja, amely 
támogatás esetében a projekt fizikai befejezésének időpontja 2021. október 31. napja. 

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

80Nettó vételár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár 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)

3. rész: Endoscopos mosó-fertőtlenítő automata – 2 db 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, szükség esetén üzembe helyezése, 
betanítása 2 fő részére, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása 
is Ajánlatkérő részére. További részletes leírást és az eszközök részletes műszaki paramétereit a a Közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.

Igen

Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 15 nap) 20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-1.8.21-18-2019-00003 azonosító számú projekt
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3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.10.25V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3799-47-1/2021A szerződés száma:

1 - Takarító gépek beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)17383/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen
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NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

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:

5 860 000A 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:13870975241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12783055Fax:www.ultragel.huInternetcím:

+36 12783055Telefon:kozbeszerzes@ultragel.huE-mail:

Bécsi Út 4Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1023Postai irányítószám:

Postai cím:

13870975241Nemzeti azonosítószámUltragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

HU
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NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja 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:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Fertőtlenítéshez szükséges eszközökRész száma, elnevezése:

13870975241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bécsi Út 4Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1023Postai irányítószám:

Postai cím:

13870975241Nemzeti azonosítószámUltragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

12597031206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Andrássy Út 158Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:ZsombóVáros:MagyarországOrszág:6792Postai irányítószám:

Postai cím:

12597031206Nemzeti azonosítószámMEGA-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

12128251243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1113Postai irányítószám:

Postai cím:

12128251243Nemzeti azonosítószámSzamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

HU110

HU333

HU

Nem

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].; 
Az eljárás II. része vonatkozásában ajánlatkérő az ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1045 Budapest Berlini Utca 47-49.) részére hiánypótlási felhívás/felvilágosítás kérést küldött meg, amelyben kérte, hogy ajánlattevő 
a megajánlott eszközök esetében jelölje meg, hogy két termék esetében ugyanazon megajánlott termék alkalmazható-e fali és 
állványos használatra, a két termék alkalmas-e az eltérő módon történő használatra, ennek alátámasztására benyújtott 
termékleírásokból ennek ténye nem volt egyértelműen megállapítható. Ajánlattevő a hiánypótlás/ felvilágosítás megadásának 
határidején belül nem nyújtotta be fenti kérdés alátámasztását, nem tett eleget a felhívásban foglaltaknak. Fentiekre tekintettel 
ajánlatkérő megállapította, hogy nevezett ajánlattevő ajánlata mindkét érintett ajánlati rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen. Az eljárás II. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy jelen 
eljárási részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
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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:

17 690 000A 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:14971921243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 13710258Fax:Internetcím:

+36 13710257Telefon:steelco@t-online.huE-mail:

Temesvár Utca 19-21.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

14971921243Nemzeti azonosítószámSteelco Hungary Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

4Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

4Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.11.16V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Endoscopos mosó-fertőtlenítő automataRész száma, elnevezése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Igen

HU110
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13423339213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Gerbera Utca 11.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:VeresegyházVáros:MagyarországOrszág:2112Postai irányítószám:

Postai cím:

13423339213Nemzeti azonosítószámKLIMEX Medical Egészségügyi Fővállalkozó, Bonyolító és Szolgáltató 
Kft.

Hivatalos név:

12128251243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1113Postai irányítószám:

Postai cím:

12128251243Nemzeti azonosítószámSzamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

14971921243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Temesvár Utca 19-21.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

14971921243Nemzeti azonosítószámSteelco Hungary Kft.Hivatalos név:

10737956242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kőszeg Utca 29.Egyéb cím adatok:

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

Postai cím:

10737956242Nemzeti azonosítószámAnamed Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

HU110

HU110

HU110

HU
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.11.24

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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