Dr. Karsai Éva

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
Dr. Karsai Éva
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula

Postai irányítószám: 5700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: "Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” eszközbeszerzés - CSBSZ2018-Eszközbeszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében "Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív
ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” eszközbeszerzés 2 db részajánlatételi körben az alábbiak szerint:1.részajánlattételi
körben:2 db Elektromos szülőágy,45 db Szoptatós párna,12 db Pelenkázó asztal,30 db Kórtermi ágyak, matraccal,30 db
Éjjeliszekrény.2.részajánlattételi körben:8 db CTG készülék,2 db Központi rendszer CTG,4 db Telemetriás egység,3 db Nasal CPAP
készülék,15 db Mellszívó készülék,8 db Légzésfigyelő,13 db Csecsemőmérleg,4 db Neopuff–újszülött újraélesztő eszköz+Blender,2
db Kékfény terápiás takaró,1 db Neonatológiai újraélesztő asztal,1 db Kékfény ágy leszállítása.Valamennyi rész tekintetében
szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést,oktatást magyar nyelven eszközönként min.5 fő részére max.2 időpont
biztosítása mellett,Magyar nyelvű szerviz hátteret,48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási
időn belül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:Második Rész, XV. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós értékhatár szerinti 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2019S/163-400202
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ-15868/2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2(éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:-
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Orvosi mobíliák és kiegészítőik
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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V.2 Az eljárás eredménye 2
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):
1)Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő címe: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a.
Ajánlattevő adószáma: 11909879-2-42
1.a Elektromos szülőágy - Trendeleburg állítás mértéke:16
1.a Elektromos szülőágy - Beépített ágyhosszabbító funkció megléte:Igen
1.a Elektromos szülőágy - Matrac szélessége: 89
Nettó ajánlati ár (Ft): 30 760 000
Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi
felhívás M/1 és M/2 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeinek megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok nem áll
fenn.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve: Medirex
Egészségügyi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. (1142 Budapest,
Szatmár utca 46/a.)

Az értékelés

A részszempontok

Értékelési

Értékelési
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési

Értékelési

Az ajánlattevő neve:

Értékelési

Értékelési

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

1.a Elektromos szülőágy - 15
Trendeleburg
állítás
mértéke:

pontszám

pontszám és
súlyszám
szorzata

10

150

1.a Elektromos szülőágy - 10
Beépített ágyhosszabbító
funkció megléte:

10

100

1.a Elektromos szülőágy - 15
Matrac szélessége:

10

150

Nettó ajánlati ár (Ft):

10

600

60

pontszám

pontszám
és
súlyszám
szorzata

pontszám

pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1000 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10

1. rész Orvosi mobíliák és kiegészítőik

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: 2
Részszempont:
1.a Elektromos szülőágy - Trendeleburg állítás mértéke
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
min. 12°
előny a nagyobb
12 = 0 pont;
12 < - < 16 = 5 pont;
16 ≤ = 10 pont)
1.a Elektromos szülőágy - Beépített ágyhosszabbító funkció megléte
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
előny a megléte
Igen=10 pont,
Nem= 0 pont
1.a Elektromos szülőágy - Matrac szélessége
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
min. 78 cm,
előny a nagyobb
78 = 0 pont;
78 < - < 88 = 5 pont;
88 ≤ = 10 pont

Súlyszám:

15

10

15

Nettó ajánlati ár (Ft) részszempont:
Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 106. számban, 2019. június 4. én megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 1. számú melléklet 1. melléklet A 1. aa)
fordított arányosítás:
Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10
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pontot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva az adott részszempont tekintetében fordított arányosítás szerint
kerül megállapításra.
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P
ahol P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

a
vizsgált
ajánlati
elem
a
pontskála
a
pontskála
a
legelőnyösebb
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

adott

ajánlat

szempontra
felső
alsó

vonatkozó

tartalmi

pontszáma
határa
határa
eleme

Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok
kerülnek részenként összevetésre. Ajánlatkérő két tizedesjegyre kerekít a számolás során külön a pontszámok, és külön a
pontszámok és súlyszámok szorzása során.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nyertes Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nyertes Ajánlattevő címe: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a.
Nyertes Ajánlattevő adószáma: 11909879-2-42
Ellenszolgáltatás összege, Nettó ajánlati ár (Ft): 30 760 000
Nevezett cég ajánlata érvényes, alkalmasságát a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján igazolta, kizáró ok nem áll fent, a legjobb ár-érték
arányú ajánlatot, amely egyben az egyetlen ajánlat is, nevezett cég adta. A rendelkezésre álló kereten belül van az ajánlati ár.
V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2-
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A szerződés száma: [2 ] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés:

Orvosi gépek, berendezések

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1)

Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Ajánlattevő címe: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a.
Ajánlattevő adószáma: 11909879-2-42
2.c Telemetriás egység - UH és TOCO fejek színes OLED kijelzőjének megléte: Igen
2.i Kékfényterápiás takaró - Dedikált pólya, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron
kívül is biztonságosan kézbe vehető: Igen
2.j Neonatológiai újraélesztő asztal - Beépített biztonsági áramláshatárolás megléte: Igen
2.j Neonatológiai újraélesztő asztal - Pulzoximéteren ergonomikus beépített hordfül megléte, amely alkalmas a tartozékok (kábelek
és szenzorok) szállítás közbeni tárolására: Igen
2.j Neonatológiai újraélesztő asztal - Pulzoximéteren beépített (nem külsőleg csatlakoztatott) vonalkód leolvasó megléte: Igen
Nettó ajánlati ár (Ft): 72 796 000
Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi
felhívás M/1 és M/2 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok nem áll
fenn.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve: Medirex
Egészségügyi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. (1142 Budapest,
Szatmár utca 46/a.)
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Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

2.c Telemetriás egység - 10
UH és TOCO fejek színes
OLED
kijelzőjének
megléte

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

10

100

10

100

2.j
Neonatológiai 10
újraélesztő
asztal
Beépített
biztonsági
áramláshatárolás megléte

10

100

2.j
Neonatológiai 5
újraélesztő
asztal
Pulzoximéteren
ergonomikus
beépített
hordfül megléte, amely
alkalmas a tartozékok
(kábelek és szenzorok)
szállítás közbeni tárolására

10

50

2.j
Neonatológiai 5
újraélesztő
asztal
Pulzoximéteren beépített
(nem
külsőleg
csatlakoztatott) vonalkód
leolvasó megléte

10

50

Nettó ajánlati ár (Ft):

10

600

2.i Kékfényterápiás
10
takaró - Dedikált pólya,
amelybe az újszülött a
kékfényterápiás matraccal
együtt behelyezhető és
inkubátoron kívül is
biztonságosan kézbe
vehető

60

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1000 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10

2. rész Orvosi gépek,
berendezések

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: 2
Részszempont:
2.c Telemetriás egység - UH és TOCO fejek színes OLED kijelzőjének megléte
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
előny a megléte
Igen=10 pont,
Nem= 0 pont
2.i Kékfényterápiás takaró - Dedikált pólya, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal
együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is biztonságosan kézbe vehető
Pontszámok megadásának módja:
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Súlyszám:

10

10

abszolút értékelési módszer:pontozás
Előny a megléte
Igen = 10 pont;
Nem = 0 pont
2.j Neonatológiai újraélesztő asztal - Beépített biztonsági áramláshatárolás megléte
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
Előny a megléte
Igen = 10 pont;
Nem = 0 pont
2.j Neonatológiai újraélesztő asztal - Pulzoximéteren ergonomikus beépített hordfül megléte,
amely alkalmas a tartozékok (kábelek és szenzorok) szállítás közbeni tárolására
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
Előny a megléte
Igen = 10 pont;
Nem = 0 pont
2.j Neonatológiai újraélesztő asztal - Pulzoximéteren beépített (nem külsőleg csatlakoztatott)
vonalkód leolvasó megléte
Pontszámok megadásának módja:
abszolút értékelési módszer:pontozás
Előny a megléte
Igen = 10 pont;
Nem = 0 pont

10

5

5

Nettó ajánlati ár (Ft) részszempont tekintetében:
Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 106. számban, 2019. június 4. én megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 1. számú melléklet 1. melléklet A 1. aa)
fordított arányosítás:
Az értékelés módszere: A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható maximális 10
pontot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva az adott részszempont tekintetében fordított arányosítás szerint
kerül megállapításra.
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P
ahol P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

a
vizsgált
ajánlati
elem
a
pontskála
a
pontskála
a
legelőnyösebb
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

adott

ajánlat

szempontra
felső
alsó

vonatkozó

tartalmi

pontszáma
határa
határa
eleme

Minden egyes rész tekintetében az egyes részszempontokra adott pontszámok kerülnek az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok
kerülnek részenként összevetésre. Ajánlatkérő két tizedesjegyre kerekít a számolás során külön a pontszámok, és külön a
pontszámok és súlyszámok szorzása során.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok):Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Nyertes Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nyertes Ajánlattevő címe: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a.
Nyertes Ajánlattevő adószáma: 11909879-2-42
Ellenszolgáltatás összege, Nettó ajánlati ár (Ft): 72 796 000
Nevezett cég ajánlata érvényes, alkalmasságát a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján igazolta, kizáró ok nem áll fent, a legjobb ár-érték
arányú ajánlatot, amely ajánlatkérő számára a legkedvezőbb nevezett cég adta. A rendelkezésre álló keret az 1. részben fennmaradó
keretösszeggel kiegészítésre kerül, így az ajánlati ár összege a Családbarát Szülészet Pályázati Program „Családbarát,
családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” CSBSZ 2018 Pályázati Felhívásra
benyújtott pályázat költségvetésében rendelkezésre áll az AEEK/40081-1/2019 számú támogatói döntés alapján.
V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2-

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) -Lejárata: (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) tervezetten 2019/11/11
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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VI.1.10) További információk: 2
1) Egyik részajánlattételi körben sincs szerződéskötési moratórium a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján.
2) KSZ-54/3276/3/2019. számú 2019.11.08-án kelt támogató tartalmú tanúsítvány alapján került zárásra az eljárás.

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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