
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 

Hivatalos név: Gálfi Béla Nonprofit Kft. 

Postai cím: Martinovics utca 13. 

Város: Budakalász Postai irányítószám: 2011 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

Adásvételi keretszerződés alapján "Egészségügyi termékbeszerzés 2017" nettó 56.000.000,- Ft 

keretösszegig. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Adásvételi keretszerződés alapján "Egészségügyi termékbeszerzés 2017" nettó 56.000.000,- Ft 

keretösszegig. 

 

Az ajánlatkérő előre pontosan nem tervezhető szükségleteinek kielégítése érdekében a 

dokumentációban közreadott műszaki leírásnak megfelelő egészségügyi termékeket kíván 

beszerezni. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdései 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 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: - 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. 09. 11. 

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 

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Egészségügyi termékbeszerzés 2017" 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

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: 

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): 

 

Az ajánlattevő neve, címe:  

bella-Hungária Kft. 

(3394 Egerszalók, Külső sor út 2.) 

 

Nettó ajánlati ár 

nettó 308,00 Forint 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

Az ajánlattevő neve, címe:  

HARTMANN-RICO Hungária Kft. 

(2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.) 

 

Nettó ajánlati ár 

nettó 315,75 Forint 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 



foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

Az ajánlattevő neve, címe:  

Inco-Med Kft. 

(1095 Budapest, Soroksári út 48.) 

 

Nettó ajánlati ár 

nettó 324,- Forint 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése - 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár elve alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Az ajánlattevő neve, címe:  

bella-Hungária Kft. 

(3394 Egerszalók, Külső sor út 2.) 

 

Nettó ajánlati ár 

nettó 308,00 Forint 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes, és ez tartalmazza a legalacsonyabb összegű ajánlati árat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X 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: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) 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: - 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: - 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017. 11. 22. / Lejárata: 2017. 12. 01. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. 11. 21. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 11. 21. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 
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