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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Kötszerek szállítása

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
syntron@syntron.hu

Telefon:

EKRSZ_2003387
7

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

+36 14532890

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

NUTS-kód:

EKRSZ_6718116
6

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kötszerek szállítása

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés különféle kötszerek beszerzésére, szállítására egyéves időtartamra Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
részére:
1. rész: Kötésrögzítők, mullkötszerek, csőháló kötszerek szállítása összesen 48.260 db/év mennyiségben
2. rész: Mullcsík, mull végben, sebfedők szállítása összesen 487.790 db/év mennyiségben
3. rész: Ragtapaszok, sebzáró tapaszok szállítása összesen 25.030 db/év mennyiségben
4. rész: Kanülrögzítő, izoláló fólia szállítása összesen 88.070 db/év mennyiségben
5. rész: Alginát és hidrokolloid kötszerek szállítása összesen 2.050 db/év mennyiségben
6. rész: Hasi- és gömbtörlők szállítása összesen 297.200 db/év mennyiségben
7. rész: Pólyák, alábélelők szállítása összesen 13.155 db/év mennyiségben
8. rész: Vatták szállítása összesen 8.946 db/év mennyiségben
9. rész: Műtéti csomagok szállítása összesen 8.630 db/év mennyiségben
10. rész: Sérvhálók szállítása összesen 260 db/év mennyiségben
11. rész: Csőkötszerek szállítása összesen 361 db/év mennyiségben
12. rész: Vazelinnel átitatott gézlap szállítása összesen 3.800 db/év mennyiségben
13. rész: Öntapadó kötszer szállítása összesen 170 db/év mennyiségben
14. rész: Sóval átitatott sebfeltét, sót tartalmazó kenőcs szállítása összesen 740 db/év mennyiségben
15. rész: Habkötszerek szállítása összesen 245 db/év mennyiségben
16. rész: Jódos lap szállítása összesen 5.400 db/év mennyiségben
17. rész: Gégekanül alátét szállítása összesen 1.900 db/év mennyiségben
18. rész: Ezüstös kötszer szállítása összesen 1.800 db/év mennyiségben
19. rész: Klórhexidines kötszer szállítása összesen 1.900 db/év mennyiségben
20. rész: Klórhexidines kanülrögzítő szállítása összesen 1.668 db/év mennyiségben
21. rész: Antimikrobialis kötszer szállítása összesen 40 db/év mennyiségben
22. rész: Hisztoakril sebragsztó szállítása összesen 200 db/év mennyiségben
23. rész: HydroBalance kötszer szállítása összesen 1.815 db/év mennyiségben
24. rész: Kollagén implantátum szállítása összesen 58 db/év mennyiségben
25. rész: Decubitus kötszerek szállítása összesen 550 db/év mennyiségben
26. rész: Műtéti paprika szállítása összesen 9.000 db/év mennyiségben

IV. szakasz: Eljárás
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 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:

EKR001144882020

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 227-556178
226

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

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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Kötésrögzítők, mullkötszerek, csőháló kötszerek

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr,
Csörgőfa sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 045 015
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa
sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 045 015
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Mullcsík, mull végben, sebfedők

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr,
Csörgőfa sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 8 799 027
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa
sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 8 799 027
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:
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Adószáma

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Ragtapaszok, sebzáró tapaszok

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr,
Csörgőfa sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 302 780
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa
sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 302 780
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Kanülrögzítő, izoláló fólia

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 10355215213
Veresegyház, Szent Korona Utca 5
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 962 800
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

10355215213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 962 800
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A 4. rész tekintetében a Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai Utca 26-28.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem nyújtott be ajánlatot a részben foglalt valamennyi
tétel vonatkozásában, ajánlata nem teljes körű.

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Alginát és hidrokolloid kötszerek

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 12278923213
8.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 869 899
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 869 899
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

6 - Hasi- és gömbtörlők

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 10355215213
Veresegyház, Szent Korona Utca 5
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 950 600
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

10355215213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 950 600
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A 6. rész tekintetében a Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai Utca 26-28.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem nyújtott be ajánlatot a részben foglalt valamennyi
tétel vonatkozásában, ajánlata nem teljes körű.

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

Rész száma, elnevezése:

7 - Pólyák, alábélelők

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 12278923213
8.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 110 295
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 110 295
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

EKR001144882020

8 - Vatták

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1115
Budapest, Bartók Béla Út 152/C

10511398243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 997 481
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1115 Budapest,
Bartók Béla Út 152/C

10511398243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 997 481
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Műtéti csomagok

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 12278923213
8.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 18 716 590
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR001144882020

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 18 716 590
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

10 - Sérvhálók

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1 103 200
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR001144882020

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

ajánlattevőnként:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Külső sor Út 2

11170970210

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1 103 200
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:
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11 - Csőkötszerek

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 12278923213
8.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 287 663
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 287 663
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR001144882020

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

12 - Vazelinnel átitatott gézlap

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 10355215213
Veresegyház, Szent Korona Utca 5
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 418 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

10355215213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 418 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

13 - Öntapadó kötszer

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 42 440
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mölnlycke Health Care Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 42 440
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

14 - Sóval átitatott sebfeltét, sót tartalmazó kenőcs

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

15 - Habkötszerek

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 324 040
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

Mölnlycke Health Care Kft.
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

12352476241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 324 040
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:
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16 - Jódos lap

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr,
Csörgőfa sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 358 720
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa
sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 358 720
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR001144882020

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

17 - Gégekanül alátét

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Lohmann & Rauscher Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1066 Budapest,
Teréz Krt. 46

28819756242

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A Lohmann & Rauscher Hungary Kft. (1066 Budapest Teréz Krt. 46.) ajánlattevő ajánlata a „Gégekanül alátét 17” rész
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a ajánlattevő ajánlatkérő kifejezett
felhívására nem a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint igazolta a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok fenn nem állását. (A benyújtott nyilatkozat nem közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített.)

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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Rész száma, elnevezése:

18 - Ezüstös kötszer

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 12278923213
8.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 486 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HARTMANN-RICO Hungaria Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann Utca 8.

12278923213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 486 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

19 - Klórhexidines kötszer

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

10361863241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 145 700
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1045
Budapest, Berlini Utca 47-49.

10361863241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 145 700
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

20 - Klórhexidines kanülrögzítő

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

12091418213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 770 480
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
3MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

12091418213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 770 480
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

21 - Antimikrobialis kötszer

A szerződés száma:
Igen

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

Adószáma

Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1119 Budapest, Nándorfejérvári
Utca 35.

25407332243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 50 332
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35. 25407332243
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 50 332
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Lohmann & Rauscher Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1066 Budapest,
Teréz Krt. 46

28819756242

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A Lohmann & Rauscher Hungary Kft. (1066 Budapest Teréz Krt. 46.) ajánlattevő ajánlata a „Antimikrobialis kötszer 21” rész
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a ajánlattevő ajánlatkérő kifejezett
felhívására nem a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint igazolta a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok fenn nem állását. (A benyújtott nyilatkozat nem közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített.)

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

Rész száma, elnevezése:

22 - Hisztoakril sebragasztó

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:
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Adószáma

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

23 - HydroBalance kötszer

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Lohmann & Rauscher Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1066 Budapest,
Teréz Krt. 46

28819756242

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A Lohmann & Rauscher Hungary Kft. (1066 Budapest Teréz Krt. 46.) ajánlattevő ajánlata a „HydroBalance kötszer 23” rész
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a ajánlattevő ajánlatkérő kifejezett
felhívására nem a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint igazolta a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok fenn nem állását. (A benyújtott nyilatkozat nem közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített.)

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

24 - Kollagén implantátum

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
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Igen

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

25 - Decubitus kötszerek

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

10361863241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 820 253
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1045
Budapest, Berlini Utca 47-49.

10361863241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 820 253
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

26 - Műtéti paprika

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr,
Csörgőfa sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 129 780
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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 értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa
sor 4.

14752205208

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 129 780
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:
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Adószáma

Érvénytelenség indoka:

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.07.30

Lejárata:

2021.08.09

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincs moratórium a 11., 13., 15., 16., 18., 19., 20., 25. és 26. részek tekintetében.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.07.30
2021.07.30

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a bírálatot az alábbi ajánlatok tekintetében nem végezte el.
A rész neve és száma: Kötésrögzítők, mullkötszerek, csőháló kötszerek 1
Ajánlattevő neve: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann Utca 8.
Ajánlattevő neve: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft.
Székhelye: 2112 Veresegyház Szent Korona Utca 5
A rész neve és száma: Mullcsík, mull végben, sebfedők 2
Ajánlattevő neve: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann Utca 8.
A rész neve és száma: Ragtapaszok, sebzáró tapaszok 3
Ajánlattevő neve: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft.
Székhelye: 2112 Veresegyház Szent Korona Utca 5
Ajánlattevő neve: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann Utca 8.
A rész neve és száma: Kanülrögzítő, izoláló fólia 4
Ajánlattevő neve: 3MED Kft.
Székhelye: 2092 Budakeszi Kagyló Utca 1-3.
Ajánlattevő neve: Lohmann & Rauscher Hungary Kft.
Székhelye: 1066 Budapest Teréz Krt. 46
A rész neve és száma: Alginát és hidrokolloid kötszerek 5
Ajánlattevő neve: Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft.
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Székhelye: 2112 Veresegyház Szent Korona Utca 5
Ajánlattevő neve: Lohmann & Rauscher Hungary Kft.
Székhelye: 1066 Budapest Teréz Krt. 46
A rész neve és száma: Pólyák, alábélelők 7
Ajánlattevő neve: TZMO Hungary Kft.
Székhelye: 3394 Egerszalók Külső sor Út 2
Ajánlattevő neve: Lohmann & Rauscher Hungary Kft.
Székhelye: 1066 Budapest Teréz Krt. 46
A rész neve és száma: Vatták 8
Ajánlattevő neve: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Székhelye: 9027 Győr Csörgőfa sor 4.
A rész neve és száma: Műtéti csomagok 9
Ajánlattevő neve: Mölnlycke Health Care Kft.
Székhelye: 1134 Budapest Dévai Utca 26-28
A rész neve és száma: Sérvhálók 10
Ajánlattevő neve: STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7624 Pécs Attila Utca 3.
Ajánlattevő neve: Medys Internationale Zrt.
Székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián Utca 3/B.
Ajánlattevő neve: Medtronic Hungária Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 134-146
Ajánlattevő neve: EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1051 Budapest Dorottya Utca 1

Ajánlattevő neve: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhelye: 1119 Budapest Nándorfejérvári Utca 35.
Ajánlattevő neve: 3MED Kft.
Székhelye: 2092 Budakeszi Kagyló Utca 1-3.
A rész neve és száma: Vazelinnel átitatott gézlap 12
Ajánlattevő neve: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann Utca 8.
Ajánlattevő neve: Lohmann & Rauscher Hungary Kft.
Székhelye: 1066 Budapest Teréz Krt. 46
A rész neve és száma: Antimikrobialis kötszer 21
Ajánlattevő neve: Mölnlycke Health Care Kft.
Székhelye: 1134 Budapest Dévai Utca 26-28
Ajánlattevő neve: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann Utca 8.
Ajánlattevő neve: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1045 Budapest Berlini Utca 47-49.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

