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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról  
I. szakasz: Ajánlatkérő  

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház  

Postai cím: Füleki út  54-56  

Város: Salgótarján Postai irányítószám: 3100  

II. szakasz: Tárgy  

II.1) Meghatározás  

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés – Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítására 

valamint az orvosi gázhálózat karbantartására. 

 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Szállítandó mennyiség/ év 

 

sorszám 
Megnevezés 

mennyiség 

 egység 

12 havi  

mennyiség 

1 Oxigén mélyhűtött orvosi gáz  m
3
 54 000 

2 Oxigén mélyhűtött orvosi gáz "E" útdíj m
3
 54 000 

3 Oxigén mélyhűtött orvosi gáz ADR szállítási díj db 22 

4 Oxigén mélyhűtött orvosi gáz minőségi bizonylat díja db 22 

5 Oxigén mélyhűtött orvosi gáz  

negyedéves tartálybérlet  db 4 

6 Oxigén túlnyomásos orvosi gáz  

2liter 200bar 0,4m
3 "kombi fejes" db 285 

7 Oxigén túlnyomásos orvosi gáz  

10liter 200bar 2m
3  db 1 

8 Dinitrogén-oxid cseppfolyósított orvosi gáz 

40liter 30kg db 16 

9 Szén-dioxid cseppfolyósított orvosi gáz 

40liter 30kg db 8 

10 Szén-dioxid cseppfolyósított orvosi gáz 

10 liter 7,5kg db 4 

11 Ipari oxigén 40liter 150bar 6m
3
 db 8 
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12 Ipari acetilén 40liter 6kg db 5 

13 Ipari nitrogén 3.5 10liter 150bar 1,5m
3
 db 6 

14 "kombi fejes" palack éves palackbérlet db 35 

15 "normál" szelepes palack éves palackbérlet db 65 

16 Palack szállítási díj db 333 

17 Palackos gáz "E" útdíj db 333 

18 Karbantartási munkák elvégzése a jelen 3.kötet 

3.pontjában felsoroltak alapján anyagköltséggel és 

munkadíjjal együtt negyedév 4 

 

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 eljárásrend nyílt eljárás Kbt 81.§  

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: nem releváns 

 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 TED 2016. június 10. 2016/S 111-196892 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 6169/2016 ] (KÉ-szám/évszám) 

 

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

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 -------- 

 

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

ismertetése: nem releváns2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1  

4. A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma:  [1 ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés  

Az eljárás eredményes volt X igen o nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2  
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem releváns 

V.2 Az eljárás eredménye2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

 

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

Ajánlattevő  megnevezése: SIAD Hungary Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38. 
Adószáma.10968927-2-05 

 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll 

fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai 

alkalmassági feltételek alapján, szakmai ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. 

Nettó ajánlati ára: 15 727 612 Ft/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) 

pontja alapján a legalacsonyabb ár. 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:nem releváns 2  

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:nem releváns2 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő  megnevezése: SIAD Hungary Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38. 
Adószáma.10968927-2-05 

 

Indoklás: Az eljárás eredményes, a benyújtott ajánlat érvényes, a  felhívásban rögzítettek alapján, az 

értékelési szempontokra figyelemmel amely jelen esetben a Kbt 76.§ (2) a) bekezdése szerinti legalacsonyabb 

ajánlati ár a SIAD Hungary Kft-t ajánlotta meg, melyet a Bíráló Bizottság javasol elfogadni, amennyiben a Kórház 

biztosítja az alábbi többlet fedezetet. 

 Nettó ajánlati ár: 15 727 612.- Ft / év Nettó fedezet : 1 év: 13 683 895.- Ft 

Többlet fedezet igény a szerződés első évében, melyet az Ajánlatkérő biztosít: 2 043 717.- Ft + ÁFA 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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: nem releváns 
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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: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 
 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: nem releváns 

 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem releváns 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk:2  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: 2016.augusztus 26. / Lejárata: 2016. augusztus 26. 

 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. augusztus 3.  

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.augusztus 25.  

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2  

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.10) További információk: 320/2015 kormányrendelet 12. § (1) bekezdése alapján 

2016.augusztus 3. került megküldésre az előterjesztés a eljárás eredményére vonatkozó 

szabályossági tanúsítvány kiállítása céljából a MINISZTERELNÖKSÉG KÖZBESZERZÉSI 

FELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZBESZERZÉSI 

ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLYA FELÉ és a 320/2015 kormányrendelet 13.§ alapján küldjük 

meg az eljárás eredményéről szóló összegzést az ajánlattevőknek. 

KÖF /894/5/2016 sz. szabályossági tanúsítvány kiadása 2016.augusztus 22.  

 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 

ellenjegyezte: Majorosné Kanyó Mária- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám:00183  


