Varga Tímea

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky Lajos u. 5.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS „KÜLÖNFÉLE SZEMLENCSÉK ÉS
VISZKOELASZTIKUS ANYAGOK BESZERZÉSE KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁR BIZTOSÍTÁSÁVAL”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
1. rész Összehajtható egytestű hydrofil akrilát aszférikus mikroincíziós műlencse - 200 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
1

alábbiak szerint:
2. rész: Hydrophil akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse - 100 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
3. rész: Hidrofób akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse - 100 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
2

4. rész: Hidrofob akrilát aszférikus, aberráció mentes összehajtható lencsék - 200 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
5. rész: Hidrofob akrilát alapanyagú egytestű (optika és haptika) hátsócsarnoki lencse előre töltött injektorba
- 220 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
6. rész: Intraocularis szemlencse egytestű, aszférikus, kékfényszűrős - 370 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
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Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
7. rész: Összehajtható szemlencsék (hydrofob), Intraocularis szemlencse homtestű - 50 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
8. rész: Hydrofob acrylát, egytestű, aszférikus, uv szűrővel ellátott, heparinos bevonattal rendelkező
szemészeti műlencse 150 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
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egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
9. rész: Irisfixációs aphakiás PMMA intraokulis műlencse - 10 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
10. rész: Egytestű hydrophob akril aszférikus műlencse - 200 db
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
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eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
11. rész: Kohéziós és diszperziós anyag (50 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
12. rész: Közepes kohézivitású és közepes molekula súlyú viszkoelasztikus anyag (250 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
13. rész: Viszkoelasztikus oldat intraokulis használatra 2.5 ml (300 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
14. rész: Erős diszperzív tulajdonságú anyag mely kiválóan alkalmas endothel sejt védelemre (400 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
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közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
15. rész: Intraokulis öblítő folyadék (BSS Plus 500 ml) két komponensű szemészeti irrigáló oldat (200 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
16. rész: Intraokulis öblítő folyadék (BSS oldat 1000 ml) (350 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
17. rész: Intraokulis öblítő folyadék (BSS oldat 500 ml) (300 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
18. rész: Viszkoanesztetikus kohezív anesztetikus anyaggal kombinlt szer (100 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
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19. rész: Szaruhtya védő viszkoelasztikus anyag - (200 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
20. rész: Nehéz szilikon I. (15 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
21. rész: Nehéz szilikon II. (15 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
10

egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
22. rész: Szilikonolaj kimosó folyadék (8 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
23. rész: Szilikon olaj (60 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
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eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
24. rész: 5000-es szilikon olaj (20 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
25. rész: „Nehézvíz”(60 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
12

Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
26. rész: Szemlencse tokfesték (100 db ampulla)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
27. rész: ILM festék (75 db ampulla)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
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közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
28. rész: ILM + Epiretinalis membran festék (25 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
29. rész: Üvegtesti hathtya festék (30 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
30. rész: ILM + Epiretinalis membran + Üvegtesti hathtya festék (30 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
31. rész: ILM + Üvegtesti hathtya festék (30 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.
A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése, konszignációs
raktárbiztosításával.”.
Az egyes termékek kapcsán rögzített darabszámok képezik a keretszerződés teljes mennyiségét az
alábbiak szerint:
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32. rész: Tokfeszítő gyűrű - (15 db)
Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást, és mennyiséget.
Amennyiben az eljást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban mkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatozása érdekében történt. Az
egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki
leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A tényleges szükségleteinek függvényében 30 százalékkal felfelé
eltérhet.
Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opciók ismertetése: + 30 %.
Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejtát megelőző legkésőbb 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.
A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott
közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek
darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne,
Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II rész XII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt.81 § szerinti nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

2

514376-2017: Magyarország-Szombathely: Intraokuláris (szemen belüli) lencsék
Közzététel dátuma:

22/12/2017

Határidő:

Dokumentum:

Ajánlati felhívás

Ajánlatkérő megnevezése:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

06-02-2018


60864-2018: Magyarország-Szombathely: Intraokuláris (szemen belüli) lencsék
Közzététel dátuma:

09/02/2018

Határidő:

Dokumentum:

További információ

Ajánlatkérő megnevezése:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

22-02-2018


76186-2018: Magyarország-Szombathely: Intraokuláris (szemen belüli) lencsék
Közzététel dátuma:

20/02/2018
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Határidő:

02-03-2018

Dokumentum:

További információ

Ajánlatkérő megnevezése:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514376-2017:TEXT:HU:HTML&tabId=4
Közbeszerzési Értesítő száma:
2017/234
Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:
2017.12.27.
Iktatószám:
18413/2017
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_18413_2017/
Közbeszerzési Értesítő száma:
2018/29
Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
2018.02.09.
Iktatószám:
2000/2018
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2000_2018/
Közbeszerzési Értesítő száma:
2018/36
Beszerzés tárgya:
Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:
Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
2018.02.20.
Iktatószám:
2565/2018
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2565_2018/

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
2
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
nem releváns
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
2
ismertetése: IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [1] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával” I.

rész Összehajtható egytestű hydrofil akrilát aszférikus mikroincíziós műlencse

Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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2

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
1. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 7680000 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
iválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
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Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
1. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 7680000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [G/…/1-0/2018] Rész száma: [2] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

II. rész: Hydrophil akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse
Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
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2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

Az elbírálás részszempontjai

Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.

2. rész: Hydrophil akril alapanyagú
egytestű beültethető hajlékony
műlencse

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43

Nettó ajánlati ár (Ft)

súlyszám
70

Anguláció: 10 0

2

Előny, ha a szemlencse Square
Edge Anti Glare (vagy azzal
egyenértékű) technológiával készült

1

Előny, ha a megadott (10.0 D – 30.0
D) tartományon kívül elérhető több
dioptria is.

2

AC mélység: 5,2 mm

1

Implantálás: lencsénként Viscoject
1,8 mm-es egyszerhasználatos
injektorral

1

Ajánlat tartalmi elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

3480000

10,00

700,00

Igen, Anguláció: 10 0

10,00

20,00

Igen, a szemlencse
Square Edge Anti Glare
technológiával készült

10,00

10,00

Igen, 0.0 D - + 30.0 D

10,00

20,00

Igen, az AC mélység: 5,2
mm

10,00

10,00

Igen, lencsénként
Viscoject 1,8 mm-es
egyszerhasználatos
injektorral

10,00

10,00

I. hely

770,00

Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
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2.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 3480000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont..
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az elbírálás részszempontjai

Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.

2. rész: Hydrophil akril alapanyagú
egytestű beültethető hajlékony
műlencse

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43

Nettó ajánlati ár (Ft)

súlyszám
70

Anguláció: 10 0

2

Előny, ha a szemlencse Square
Edge Anti Glare (vagy azzal
egyenértékű) technológiával készült

1

Előny, ha a megadott (10.0 D – 30.0
D) tartományon kívül elérhető több
dioptria is.

2

AC mélység: 5,2 mm

1

Implantálás: lencsénként Viscoject
1,8 mm-es egyszerhasználatos
injektorral

1

Ajánlat tartalmi elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

3480000

10,00

700,00

Igen, Anguláció: 10 0

10,00

20,00

Igen, a szemlencse
Square Edge Anti Glare
technológiával készült

10,00

10,00

Igen, 0.0 D - + 30.0 D

10,00

20,00

Igen, az AC mélység: 5,2
mm

10,00

10,00

Igen, lencsénként
Viscoject 1,8 mm-es
egyszerhasználatos
injektorral

10,00

10,00

I. hely

770,00

Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont..
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

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

1-10 pont
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
Minőségi értékelési szempont
Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz esetén: 1 pont.
2.rész: Hydrophil akril alapanyagú egytestű
beültethető hajlékony műlencse

Anguláció: 10

0

Súlyszám

2

Előny, ha a szemlencse Square Edge Anti
Glare (vagy azzal egyenértékű) technológiával 1
készült
Előny, ha a megadott (10.0 D – 30.0 D)
2
tartományon kívül elérhető több dioptria is.
1

AC mélység: 5,2 mm

Implantálás: lencsénként Viscoject 1,8 mm-es
1
egyszerhasználatos injektorral

Min.
követelmény
Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
2.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 3480000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont..
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [3] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

III. rész: Hidrofób akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

súlyszám

Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
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3. rész: Hidrofób akril alapanyagú
egytestű beültethető hajlékony
műlencse

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43

70

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

Lencsetartó kialakítása Egyben
összehajtó is

1

Ajánlat tartalmi elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

3590000

10,00

700,00

IGEN, a lencsetartó
kialakítása Egyben
összehajtó is

10,00

10,00

I. hely

710,00

Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
3.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 3590000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont..
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
3.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 3590000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont..
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az elbírálás részszempontjai

Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.

3. rész: Hidrofób akril alapanyagú
egytestű beültethető hajlékony
műlencse

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

Lencsetartó kialakítása Egyben
összehajtó is

súlyszám
70

1

Ajánlat tartalmi elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

3590000

10,00

700,00

IGEN, a lencsetartó
kialakítása Egyben
összehajtó is

10,00

10,00

24

I. hely

710,00
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
3.rész: Hidrofób akril alapanyagú egytestű
Súlyszám
beültethető hajlékony műlencse
Lencsetartó kialakítása Egyben összehajtó is

1

Min.
követelmény
Igen,
kérjük
megadni!

Minőségi értékelési szempont
Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz esetén: 1 pont.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
3.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 3590000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont..
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
25

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [4] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

IV. Hidrofob akrilát aszférikus, aberráció mentes összehajtható lencsék
Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
4.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6860000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
4.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6860000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [5] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

V. rész: Hidrofob akrilát alapanyagú egytestű (optika és haptika) hátsócsarnoki lencse előre töltött
injektorba
Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
5.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 803000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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Az elbírálás részszempontjai
5. rész: Hidrofob akrilát alapanyagú
egytestű (optika és haptika)
hátsócsarnoki lencse

Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

súlyszám
70

Koma aberráció mentes

2

Haptika érintkezési szöge a
tokbanMin. 175°

1

Refraktív index: közepes 1,45 -1,48
között

1

Előny, ha a megadott (6.0 D – 30.0
D) tartományon kívül elérhető több
dioptria is.

2

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlat tartalmi elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

803000

10,00

700,00

Igen

10,00

20,00

Igen, 178 °

10,00

10,00

Igen, 1,467

10,00

10,00

Igen, -10D- +35D

10,00

20,00

I. hely

760,00

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az elbírálás részszempontjai
5. rész: Hidrofob akrilát alapanyagú
egytestű (optika és haptika)
hátsócsarnoki lencse

Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

súlyszám
70

Koma aberráció mentes

2

Haptika érintkezési szöge a
tokbanMin. 175°

1

Refraktív index: közepes 1,45 -1,48
között

1

Előny, ha a megadott (6.0 D – 30.0
D) tartományon kívül elérhető több
dioptria is.

2

Ajánlat tartalmi elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

803000

10,00

700,00

Igen

10,00

20,00

Igen, 178 °

10,00

10,00

Igen, 1,467

10,00

10,00

Igen, -10D- +35D

10,00

20,00

I. hely

760,00

Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
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5.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 803000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
Minőségi értékelési szempont
Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz esetén: 1 pont.
5.rész: Hidrofob akrilát alapanyagú
Min.
egytestű (optika és haptika) hátsócsarnoki Súlyszám
követelmény
lencse előre töltött injektorba
Igen/nem,
2
Koma aberráció mentes
kérjük
megadni!
Igen/nem,
Haptika érintkezési szöge a tokban
1
kérjük
Min. 175°
megadni!
Igen/nem,
1
Refraktív index: közepes 1,45 -1,48 között
kérjük
megadni!
Igen/nem,
Előny, ha a megadott (6.0 D – 30.0 D)
2
kérjük
tartományon kívül elérhető több dioptria is.
megadni!
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
5.rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 803000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
770 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
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ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [6] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

VI. rész: Intraocularis szemlencse egytestű, aszférikus, kékfényszűrős
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2
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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):
6. rész: Intraocularis
szemlencse egytestű,
aszférikus, kékfényszűrős

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.

Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók
Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

súlyszám
70

Ajánlat
tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

9879000

10,00

700,00

Víztartalom: 0,5 %-nál
kisebb

2

Igen, 0,3 %

10,00

20,00

Teljes átmérő:13,0 mm

1

Igen, 13 mm

10,00

10,00

2

Igen, UV és
kékfényszűrős

10,00

20,00

I. hely

750,00

Optikai rész: kékfényszűrős

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
6. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 9879000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
750 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
6. rész: Intraocularis
szemlencse egytestű,
aszférikus, kékfényszűrős

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.

Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók
Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
súlyszám

Ajánlat

Értékelési
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Értékelési

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

70

tartalmi
elemei

pontszám

pontszám és
súlyszám
szorzata

9879000

10,00

700,00

Víztartalom: 0,5 %-nál
kisebb

2

Igen, 0,3 %

10,00

20,00

Teljes átmérő:13,0 mm

1

Igen, 13 mm

10,00

10,00

2

Igen, UV és
kékfényszűrős

Optikai rész: kékfényszűrős

10,00

20,00

I. hely

750,00

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
6. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 9879000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
750 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
6.rész: Intraocularis szemlencse egytestű,
Min.
Súlyszám
aszférikus, kékfényszűrős
követelmény
Víztartalom: 0,5 %-nál kisebb

2

Teljes átmérő:13,0 mm

1

Optikai rész: kékfényszűrős

2

Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!

Minőségi értékelési szempont
Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz esetén: 1 pont.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
6. rész
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Ellenszolgáltatás összege: nettó 9879000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
750 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [7] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

VII. rész: Összehajtható szemlencsék (hydrofob), Intraocularis szemlencse homtestű
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

7. rész: Összehajtható
szemlencsék (hydrofob),
Intraocularis szemlencse
háromtestű

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.

Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 4347.
Adószám: 11888048-2-43

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

súlyszám
70

Ajánlat tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

810000

10,00

700,00

Anyaga: haptika: PMMA

2

Igen, PMMA

10,00

20,00

Optika szélvastagsága
0,25 mm-nél kisebb

2

Igen, 0,22 mm

10,00

20,00

Refraktív index: 1,47-nél
több, előny a több

2

Igen, 1,55

10,00

20,00

I. hely

760,00

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
7. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 810000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
760 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
7. rész: Összehajtható
szemlencsék (hydrofob),
Intraocularis szemlencse
háromtestű

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.

Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 4347.
Adószám: 11888048-2-43

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

súlyszám
70

Ajánlat tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

810000

10,00

700,00

Anyaga: haptika: PMMA

2

Igen, PMMA

10,00

20,00

Optika szélvastagsága
0,25 mm-nél kisebb

2

Igen, 0,22 mm

10,00

20,00

Refraktív index: 1,47-nél
több, előny a több

2

Igen, 1,55

10,00

20,00

I. hely

760,00

Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
7. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 810000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
760 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
Minőségi értékelési szempont
Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz esetén: 1 pont.
7.rész: Összehajtható szemlencsék
(hydrofob), Intraocularis szemlencse
háromtestű
Anyaga: haptika: PMMA
36

Súlyszám

Min.
követelmény

2

Igen/nem,

Optika szélvastagsága 0,25 mm-nél kisebb

2

Refraktív index: 1,47-nél több, előny a több

2

kérjük
megadni!
Igen/nem,
kérjük
megadni!
Igen,
kérjük
megadni!

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
7. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 810000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
760 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
nettó ajánlati ár: 1350000 Ft
7. rész a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel.
Indokolás:
Ajánlattevő nem nyújtotta be az indokolását, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni az alábbiakat:
- az indokolás objektív, tárgyilagos, a számítás tényeken alapul,
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-

a közbeszerzési szerződés teljesíthető, nyereséget is tartalmaz,
a szerződés az adott, konkrét áron való teljesítése a biztosított,
a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető,
a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek
megfelel, az ajánlati kötöttséggel érintett ajánlati árat nem módosította.
Ajánlattevő ajánlat ezért 7. rész a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel érvénytelen
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [8] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

VIII.

rész: Hydrofob acrylát, egytestű, aszférikus, uv szűrővel ellátott, heparinos bevonattal
rendelkező szemészeti műlencse
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
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8. rész: Hydrofob acrylát,
egytestű,
aszférikus, uv
szűrővel ellátott,
heparinos
bevonattal
rendelkező
szemészeti
műlencse

Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH

Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.

Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien,
Luxenburger str. 2.

Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest,
Vámház krt. 13.

Adószám: ATU14957000

1. Nettó ajánlati
ár (HUF)

Teljesen előre
betöltött kivitel, a
lencse előre
betöltött a
cartridg-ba és az
injektorba, mely
biztonságos és
gyors beültetést
tesz lehetővé,
Csomagolása
könnyen
kezelhető
A lencse, igény
esetén, kék fény
szűrővel is
rendelhető,
megléte előny

súlyszám
70

Ajánlat tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

4290000

10,00

700,00

2

Igen, Teljesen előre
betöltött kivitel, a
lencse előre betöltött
a cartridg-ba és az
injektorba, mely
biztonságos és gyors
beültetést tesz
lehetővé,
Csomagolása
könnyen kezelhető.

2

Igen, A lencse, igény
esetén, kék fény
szűrővel is
rendelhető

Adószám: 14717060-2-43
Értékelési
pontszám
és
Ajánlat tartalmi
Értékelési
súlyszám
elemei
pontszám
szorzata
4800000
9,04
633,0625

20,00

Teljesen előre
betöltött kivitel, a
lencse előre
betöltött a cartridgba és az
injektorba, mely
biztonságos és
gyors beültetést
tesz lehetővé,
Csomagolása
könnyen kezelhető

10,00

20

10,00

20,00

A lencse, igény
esetén, kék fény
szűrővel is
rendelhető,
megléte előny

10,00

20

I. hely

740,00

II. hely

673,0625

10,00

Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH
Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien, Luxenburger str. 2.
Adószám: ATU14957000
8. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4290000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 740 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
8. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4800000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
673,06 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
8. rész: Hydrofob acrylát,
egytestű,
aszférikus, uv
szűrővel ellátott,
heparinos
bevonattal
rendelkező
szemészeti
műlencse

Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH

Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.

Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien,
Luxenburger str. 2.

Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest,
Vámház krt. 13.

Adószám: ATU14957000

1. Nettó ajánlati
ár (HUF)

Teljesen előre
betöltött kivitel, a
lencse előre
betöltött a
cartridg-ba és az
injektorba, mely
biztonságos és
gyors beültetést
tesz lehetővé,
Csomagolása
könnyen
kezelhető
A lencse, igény
esetén, kék fény
szűrővel is
rendelhető,
megléte előny

súlyszám
70

Ajánlat tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

4290000

10,00

700,00

2

Igen, Teljesen előre
betöltött kivitel, a
lencse előre betöltött
a cartridg-ba és az
injektorba, mely
biztonságos és gyors
beültetést tesz
lehetővé,
Csomagolása
könnyen kezelhető.

2

Igen, A lencse, igény
esetén, kék fény
szűrővel is
rendelhető

Adószám: 14717060-2-43
Értékelési
pontszám
és
Ajánlat tartalmi
Értékelési
súlyszám
elemei
pontszám
szorzata
4800000
9,04
633,0625

20,00

Teljesen előre
betöltött kivitel, a
lencse előre
betöltött a cartridgba és az
injektorba, mely
biztonságos és
gyors beültetést
tesz lehetővé,
Csomagolása
könnyen kezelhető

10,00

20

10,00

20,00

A lencse, igény
esetén, kék fény
szűrővel is
rendelhető,
megléte előny

10,00

20

I. hely

740,00

II. hely

673,0625

10,00

Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH
Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien, Luxenburger str. 2.
Adószám: ATU14957000
8. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4290000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 740 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
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Adószám: 14717060-2-43
8. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4800000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
673,06 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
8.rész: Hydrofob acrylát, egytestű,
aszférikus, uv szűrővel ellátott, heparinos
bevonattal rendelkező szemészeti
műlencse

Súlyszám

Min.
követelmény

Teljesen előre betöltött kivitel, a lencse előre
betöltött a cartridg-ba és az injektorba, mely
2
biztonságos és gyors beültetést tesz lehetővé,
Csomagolása könnyen kezelhető

Igen/nem,
kérjük
megadni!

A lencse, igény esetén, kék fény szűrővel is
2
rendelhető, megléte előny

Igen/nem,
kérjük
megadni!

Minőségi értékelési szempont
Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz esetén: 1 pont.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH
Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien, Luxenburger str. 2.
Adószám: ATU14957000
8. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4290000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 740 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
8. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4800000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám:
673,06 pont.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [9] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

IX. rész: Irisfixációs aphakiás PMMA intraokulis műlencse
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
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Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
9. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 450000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
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kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
9. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 450000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [10] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

X. rész Egytestű hydrophob akril aszférikus műlencse
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

44

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
10. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6200000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
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ponthatárok közötti pontszámot:

2

nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
10. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6200000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [11] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XI. rész: Kohéziós és diszperziós anyag
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Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
11. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 640000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
11. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 640000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [12] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XII. rész: Közepes kohézivitású és közepes molekula súlyú viszkoelasztikus anyag
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Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
12. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1075000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
12. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2475000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
12. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1075000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
12. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2475000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [13] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XIII. rész: Viszkoelasztikus oldat intraokulis használatra
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
13. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1167000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
13. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1350000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
13. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1167000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
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Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
13. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1350000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [14] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XIV. rész: Erős diszperzív tulajdonságú anyag mely kiválóan alkalmas endothel sejt védelemre
Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

 A szerződés megkötését megtagadták
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2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
14. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4352000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes,az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
14. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4352000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes,az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
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Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [15] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XV. rész: Intraokulis öblítő folyadék (BSS Plus 500 ml) két komponensű szemészeti irrigáló oldat
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
15. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 816000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
15. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 816000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
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Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [] Rész száma: [16] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és
viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XVI. rész: Intraokulis öblítő folyadék (BSS oldat 1000 ml)
Az eljárás eredményes volt X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: A XVI. rész eredménytelen a Kbt, 75. § (1) bek a) pontja szerint
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:

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

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [17] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXVII. rész: Intraokulis öblítő folyadék (BSS oldat 500 ml)
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
17. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 330000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Alcon Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Adószám: 11888048-2-43
17. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 435000 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
17. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 435000 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
17. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 330000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
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Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
nem hirdet Ajánlatkérő
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [18] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XVIII. rész: Viszkoanesztetikus kohezív anesztetikus anyaggal kombinlt szer
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH
Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien, Luxenburger str. 2.
Adószám: ATU14957000
18. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1290000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Carl Zeiss GmbH
Ajánlattevő székhelye: A-1100 Wien, Luxenburger str. 2.
Adószám: ATU14957000
18. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1290000 Ft
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Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [19] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XIX. rész: Szaruhártya védő viszkoelasztikus anyag
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
19. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 370000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
19. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 460000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
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ponthatárok közötti pontszámot:

2

nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
19. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 370000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Polytech Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
19. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 460000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

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

2-

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [] Rész száma: [20] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle szemlencsék és
viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XX. rész: Nehéz szilikon I.
Az eljárás eredményes volt X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat a fedezetet meghaladta
(nettó 388700 Ft), a 20. részt eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bek b) pontja szerint
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
20. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 526500 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

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

2

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [21] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXI. rész: Nehéz szilikon II.
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Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
21. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 273360 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
21. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 486000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
21. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 273360 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
21. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 486000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [22] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXII. rész: Szilikonolaj kimosó folyadék
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
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Adószám: 10253993-2-13
22. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 515200 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
22. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 515200 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
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igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [23] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXIII. rész: Szilikon olaj
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
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23. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1152000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
23. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1175400 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
23. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1370100 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
23. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1152000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
23. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1175400 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [24] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXIV. rész: 5000-es szilikon olaj
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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2

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
24. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 440000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
24. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 562000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
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2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
24. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 440000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
24. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 562000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [25] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXV. rész: „Nehézvíz”
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
25. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1080000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
25. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1175400 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
25. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1370100 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
25. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1080000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
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Adószám: 10253993-2-13
25. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1175400 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [26] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXVI. rész: Szemlencse tokfesték
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2
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Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

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: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
26. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 424000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
26. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 425000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: OPC Szemészeti Központ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
Adószám: 12057944-2-43
26. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 612600 Ft
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
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nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
26. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 424000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
26. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 425000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
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legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [27] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXVII. rész: ILM festék
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
27. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 568500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
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jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
27. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 568500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [28] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXVIII. rész: ILM + Epiretinalis membran festék
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
28. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 392500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
28. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 392500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [29] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXIX. rész: Üvegtesti hathtya festék
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
29. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 735000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
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teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
29. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 735000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [30] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXX. rész: ILM + Epiretinalis membran + Üvegtesti hathtya festék
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
30. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 427500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
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az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
30. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 427500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [31] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXXI. rész: ILM + Üvegtesti hathtya festék
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
31. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 417900 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot: nem releváns
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
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kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
31. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 417900 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

1
2

A szerződés száma: [ G/…/1-0/2018] Rész száma: [32] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Különféle
szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignációs raktár biztosításával”

XXXII. rész: Tokfeszítő gyűrű Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2
ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
32. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 270000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
32. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 292500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
nem releváns
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: nem releváns
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
2
ponthatárok közötti pontszámot:
nem releváns
92

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: PREMED PHARMA KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószám: 10803952-2-43
32. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 270000 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
2
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Medicontur Orvostechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Adószám: 10253993-2-13
32. rész
Ellenszolgáltatás összege: nettó 292500 Ft
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb árat ajánlotta ajánlattevő.
Ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés
teljesítésére.
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
esetlegesen felmerülő helyszíni kialakítási munkák elvégzése (pl. légtechnikai rendszer illesztés)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
2
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
2ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete (2018/06/28) / Lejárata: (2018/07/09)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/06/28)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/06/28)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2

2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2

2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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