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1 - Emelt szintű szülészeti-nőgyógyászati UHRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

38A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Adásvételi szerződés révén a "Diagnosztikai ultrahang készülékek beszerzése az Orosházi Kórházban” című, EFOP-2.2.20-17-2017-
00052 azonosító számú projekt keretében ultrahang készülékek beszerzése 2 db részajánlatételi körben az alábbiak szerint:1.
részajánlattételi körben:1 db Emelt szintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang berendezés, 2. részajánlattételi körben: 1 db Kiemelt 
szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang berendezés beszerzése. Valamennyi rész tekintetében szükséges biztosítani 12 hónap 
jótállást,felhasználói szintű oktatás biztosítását.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Diagnosztikai ultrahang készülékek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kozbeszerzoitanacsadas.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Az 1. részajánlattételi kör: 1., 2., 5., 8., 9. és 10. Minőségi kritériumok tekintetében: Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 
227. számban, 2019. november 26-án megjelent KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról 1. számú melléklet B abszolút értékelési módszer:pontozás szerint. Igen esetében 10 pont Nem 
esetében 0 pont Az 1. részajánlattételi kör 3. értékelési részszempont:Min.elnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Pvizsgált = (
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P:a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa Pmin:a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb:a specifikációban 
meghatározott maximálisan elfogadott érték (12.000.000) Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (Alegkedvezőbb értéket 
meghaladó (nagyobb) megajánlás esetén a képletbe az Alegkedvezőbb érték kerül figyelembe vételre ) A legkedvezőtlenebb: a 
specifikációban meghatározott minimálisan elfogadott érték (7.000.000) Az 1. részajánlattételi kör 4. értékelési részszempont:
Frekvencia tartomány (=felső határfrekvencia – alsó határfrekvencia) Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 227. számban, 
2019. november 26-án megjelent KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról 2. számú melléklet B pontkiosztás módszere az alábbiak szerint:Előny a nagyobb frekvencia tartomány (frekvencia 
tartomány=felső határfrekvencia – alsó határfrekvencia)! Ha a frekvencia tartomány: 4MHz = 0 pont, >4MHz - <6MHz=5 pont , >= 
6MHz =10 pont Az 1. részajánlattételi kör 6. értékelési részszempont:Frekvencia tartomány (=felső határfrekvencia – alsó 
határfrekvencia) Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 227. számban, 2019. november 26-án megjelent KH útmutatója a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú melléklet B pontkiosztás módszere az
alábbiak szerint:Előny a nagyobb frekvencia tartomány (frekvencia tartomány=felső határfrekvencia – alsó határfrekvencia)!Ha a 
frekvencia tartomány: 5MHz = 0 pont , >5MHz - <9MHz = 5 pont, >= 9MHz = 10 pont Az 1. részajánlattételi kör 7. értékelési 

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

1. Érintőképernyő dőlésszöge min. 30°-ban állítható (Igen/Nem) pontszám:10, 2. 5D technológia (3D felvételek 
valós 3D megjelenítése 3D televízión 3D szemüveggel és automatizált műveletekkel felfejlesztett 3D biometria) 
(Igen/Nem) pontszám:0, 3. Digitális adatfeldolgozó csatornák száma, min. 7.000.000, max. 12.000.000 
pontszám:10, 4. Frekvencia tartomány min 2,0 - 6,0 MHz pontszám:10, 5. Homogén egykristályos technológia a
4D konvex vizsgálófejben (Igen/Nem) pontszám:0, 6. Frekvencia tartomány min. 4,0 - 9,0 MHz pontszám:5, 7. 
Látómező szélessége min. 150 fok pontszám:10, 8. 3D NT mérés a mid-saggitális sík automatikus 
beforgatásával (Igen/Nem) pontszám: 0, 9. 3D magzati központi idegrendszer program (fő vizsgálati síkok 
navigációs programja és biometriája) (Igen/Nem) pontszám:0, 10. Beépített diktafon funkció a mentett álló- és 
mozgóképekhez fűzendő megjegyzések rögzítésére (Igen/Nem) pontszám:10, 11. nettó ajánlati ár (Ft) 
pontszám:10.

Szöveges értékelés:

950Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1)Érintőképernyő dőlésszöge min. 30°-ban állítható (Igen/Nem): Igen 2)5D technológia (3D felvételek valós 3D megjelenítése 3D 
televízión 3D szemüveggel és automatizált műveletekkel felfejlesztett 3D biometria) (Igen/Nem): Nem 3)Digitális adatfeldolgozó 
csatornák száma, min. 7.000.000, max. 12.000.000: 12582912 4)Frekvencia tartomány min 2,0 - 6,0 MHz: 1,8 - 8,2 MHz 5)
Homogén egykristályos technológia a 4D konvex vizsgálófejben (Igen/Nem): Nem 6)Frekvencia tartomány min. 4,0 - 9,0 MHz : 
3,0 - 11,0 MHz 7)Látómező szélessége min. 150 fok: 210 8)3D NT mérés a mid-saggitális sík automatikus beforgatásával (Igen/
Nem): Nem 9)3D magzati központi idegrendszer program (fő vizsgálati síkok navigációs programja és biometriája) (Igen/Nem): 
Nem 10)Beépített diktafon funkció a mentett álló- és mozgóképekhez fűzendő megjegyzések rögzítésére (Igen/Nem): Igen 11) 
nettó ajánlati ár (Ft) : 17 450 000 Ajánlattevő az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumoknak és a Kbt-nek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, az ajánlati felhívás M/1 és M/2 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeinek megfelelt, csatolta a 
szükséges iratokat, kizáró ok nem áll fenn.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív UHRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege, nettó ajánlati ár (Ft) : 17 450 000 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, tekintettel arra, hogy 1 db ajánlat került benyújtásra. A rendelkezésre álló keret az ajánlati ár 
összegéig kiegészítésre kerül.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

részszempont:Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 227. számban, 2019. november 26-án megjelent KH útmutatója a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2. számú melléklet B pontkiosztás módszere az
alábbiak szerint:Előny a nagyobb látószög Ha a látószög:150 fok ≤ - ≤ 170 fok = 0 pont, >170 fok - < 210 fok = 5 pont, ≥210 fok = 10
pont Nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 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.

Igen
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A 2. részajánlattételi kör 1., 3. Minőségi kritériumok tekintetében:Az értékelés a Kbt-ben előírtak és a KÉ 2019. évi 227. számban, 
2019. november 26-án megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról 1. számú melléklet B abszolút értékelési módszer:pontozás szerint.Igen esetében 10 pont, Nem 
esetében 0 pont A 2. részajánlattételi kör 2. értékelési részszempont:Min.elnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel.Pvizsgált = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa Pmin:a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb:a specifikációban meghatározott 
maximálisan elfogadott érték (12.000.000) Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (Alegkedvezőbb értéket meghaladó (nagyobb) 
megajánlás esetén a képletbe az Alegkedvezőbb érték kerül figyelembe vételre ) A legkedvezőtlenebb: a specifikációban 
meghatározott minimálisan elfogadott érték (7.000.000) A 2. részajánlattételi kör 4. értékelési részszempont: Min.elnökségnek a Kbt. 
77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára 
figyelemmel. Pvizsgált = (Alegkedvezőtlenebb - Avizsgált)/( Alegkedvezőtlenebb -Alegkedvezőbb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P:a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa Pmin:a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb:a specifikációban meghatározott minimálisan elfogadott érték (700 Hz) Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (
Alegkedvezőbb értéket el nem érő (kisebb) megajánlás esetén a képletbe az Alegkedvezőbb érték kerül figyelembe vételre) A 
legkedvezőtlenebb: a specifikációban meghatározott maximálisan elfogadott érték (1000 Hz) A 2. részajánlattételi kör 5. értékelési 
részszempont:Min.elnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – 
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála 
felső határa Pmin:a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb:a specifikációban meghatározott maximálisan elfogadott érték (1000) 
Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (Alegkedvezőbb értéket meghaladó (nagyobb) megajánlás esetén a képletbe az 
Alegkedvezőbb érték kerül figyelembe vételre ) A legkedvezőtlenebb: a specifikációban meghatározott minimálisan elfogadott érték (
500) A 2. részajánlattételi kör 6. és 7. értékelési részszempontok:Min.elnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb 
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel. Pvizsgált = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa Pmin:a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb:a specifikációban meghatározott 
maximálisan elfogadott érték (576) Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (Alegkedvezőbb értéket meghaladó (nagyobb) 
megajánlás esetén a képletbe az Alegkedvezőbb érték kerül figyelembe vételre ) A legkedvezőtlenebb: a specifikációban 
meghatározott minimálisan elfogadott érték (192) Nettó ajánlati ár (Ft) részszempont mindkettő részajánlattételi kör tekintetében 

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

1. Érintőképernyő dőlésszöge min. 30°-ban állítható (Igen/Nem) pontszám:10, 2. Digitális adatfeldolgozó 
csatornák száma min. 7.000.000, max. 12.000.000 pontszám:10, 3. Intelligens érkövetés és képoptimalizáció a 
ROI szögének és pozíciójának automatikus állításával (SmartTrack vagy vele egyenértékű) (Igen/Nem) 
pontszám:10, 4. PRF tartomány alsó határértéke max. 1000 Hz, min. 700 Hz pontszám:10, 5. Merevlemez 
mérete min. 500 GB, max. 1000 GB pontszám:10, 6. Jeladó kristályok száma min. 192 db, max. 576 db 
pontszám:0, 7. Jeladó kristályok száma min. 192 db, max. 576 db pontszám:0, 8. nettó ajánlati ár (Ft) pontszám
:10.

Szöveges értékelés:

960Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1) Érintőképernyő dőlésszöge min. 30°-ban állítható (Igen/Nem): Igen 2)Digitális adatfeldolgozó csatornák száma min. 7.000.000
, max. 12.000.000:12582912 3)Intelligens érkövetés és képoptimalizáció a ROI szögének és pozíciójának automatikus állításával 
(SmartTrack vagy vele egyenértékű) (Igen/Nem):Igen 4) PRF tartomány alsó határértéke max. 1000 Hz, min. 700 Hz:700 5) 
Merevlemez mérete min. 500 GB, max. 1000 GB:1120 6) Jeladó kristályok száma min. 192 db, max. 576 db:192 7) Jeladó 
kristályok száma min. 192 db, max. 576 db:192 8) nettó ajánlati ár (Ft):19 685 000 Ajánlattevő az eljárást megindító 
közbeszerzési dokumentumoknak és a Kbt-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlati felhívás M/1 és M/2 műszaki illetve 
szakmai alkalmassági feltételeinek megfelelt, csatolta a szükséges iratokat, kizáró ok nem áll fenn.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Egyik részajánlattételi körben sincs szerződéskötési moratórium a Kbt. 131.§ (8) a) pontja alapján.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege, nettó ajánlati ár (Ft) : 19 685 000 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, tekintettel arra, hogy 1 db ajánlat került benyújtásra. A rendelkezésre álló keret az ajánlati ár 
összegébe belefér.

11909879242Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

fordított arányosítás:P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2020.05.04
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő változásbejelentést nyújtott be az IH-hoz, amely még nem került elbírálásra, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) 
és (6) bekezdéseire, a Kbt. 135.§ (12) bekezdésére tekintettel feltételes.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.05.04




