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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Traumatológiai implantátumok 2019

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
67181166

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.markusovszky.hu

2020.03.18 16:54:31

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Traumatológiai implantátumok 2019

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Traumatológiai és szájsebészeti implantátumok beszerzésére, konszignációs raktár kihelyezéssel Traumatológiai implantátumok
műszaki leírás 1. rész: Combnyaktörések ellátása 2. rész: Cervicocapitalis protezis 3. rész: Csontegyesítő hagyományos implantátumok
(csavar, lemez, drót) 4. rész: Csontegyesítő szögstabil implantátumok (alakos lemezek, csavarok) 5. rész: Csontegyesítő szögstabil
implantátumok (alakos lemezek, csavarok) II. 6. rész: Felkar velőűrszeg 7. rész: Combcsont anterograd szegezés 8. rész: Combcsont
retrograd szegezés 9. rész: Lábszár velőűrszegezés 10. rész: Traumatológiai külső rögzítők 11. rész: Titán elasztikus szegek 12. rész:
Válltűződrót 13. rész: Vállprotézis 14. rész: Hurokkal ellátott lemezek + felszívódó interferencia csavarok térd műtétekhez 15. rész:
Horgonyok –váll műtétekhez Szájsebészeti implantátumok műszaki leírás 16.rész: Arckoponya-törések ellátásához szükséges sebészeti
implantátumok

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második Rész, XV. FEjezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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

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

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

2019/S 180-437875

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

180

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
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1 - Combnyakcsavarozás

A szerződés száma:

1
Igen

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

2

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

Adószáma

ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1089 Budapest, Benyovszky Móric Utca 12259902242
43.
Combnyakcsavarozás (1) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 5 687 300 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1089 Budapest, Benyovszky Móric Utca 43.

12259902242

Combnyakcsavarozás (1) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 5 687 300 - 36 hónapra 17 061 900 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország 3300 Eger, Eger
Berva felsőtárkányi 2478. hrsz

11169891210

A párhuzam vezető nem állítható, ezáltal a termék nem felel meg ajánlatkérő előírásaink, tekintettel arra, hogy
combnyakcsavarozásnál használatos párhuzam vezetőt az adott helyzethez, csontmérethez, előtte behelyezett csavarokhoz,
lágyrészekhez viszonyítva kell beállítani, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Cervicocapitalis protézis
2

A szerződés száma:

Igen

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

1

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

Adószáma

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger,
Faiskola Út 5

11172790210

Cervicocapitalis protézis (2) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 4 211 120 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, Faiskola Út 5 11172790210
Cervicocapitalis protézis (2) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 4 211 120 - 36 hónapra 12 633 360 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Csontegyesítő hagyományos implantátumok

A szerződés száma:

3
Igen

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

1

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

Adószáma

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger,
Faiskola Út 5

11172790210

Csontegyesítő hagyományos implantátumok (3) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 3 990 100 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Szöveges értékelés:
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Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, Faiskola Út 5 11172790210
Csontegyesítő hagyományos implantátumok (3) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 3 990 100 - 36 hónapra 11 970 300 Ft Az ajánlat
érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes
ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Csontegyesítő szögstabil implantátumok (alakos lem

A szerződés száma:

4
Igen

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

1

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Csontegyesítő szögstabil implantátumok (alakos lem (4) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 17 666 490 Az ajánlat érvényes,
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Csontegyesítő szögstabil implantátumok (alakos lem (4) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 17 666 490 - 36 hónapra 52 999 470
Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Csontegyesítő szögstabil implantátumok II.

A szerződés száma:

5
Igen

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

1

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

Adószáma

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger,
Faiskola Út 5

11172790210

Rész neve: Csontegyesítő szögstabil implantátumok II. (5) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 4 348 400 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, Faiskola Út 5 11172790210
Rész neve: Csontegyesítő szögstabil implantátumok II. (5) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 4 348 400 - 36 hónapra 13 045 200 Ft Az
ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

6 - Felkar velőűrszeg

A szerződés száma:

6
Igen

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

1

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Felkar velőűrszeg (6) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 12 256 800 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Felkar velőűrszeg (6) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 12 256 800- 36 hónapra 36 770 400 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

7 - Combcsont anterograd szegezés

A szerződés száma:

7
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger,
Faiskola Út 5

Adószáma
11172790210

Rész neve: Combcsont anterograd szegezés (7) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 43 900 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

EKR001107382019

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, Faiskola Út 5 11172790210
Rész neve: Combcsont anterograd szegezés (7) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 43 900- 36 hónapra: 131 700 Ft Az ajánlat érvényes,
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

8 - Combcsont retrograd szegezés
8
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A szerződés száma:
Igen

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

1

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

Adószáma

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger,
Faiskola Út 5

11172790210

Rész neve: Combcsont retrograd szegezés (8) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 48 800 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, Faiskola Út 5 11172790210
Rész neve: Combcsont retrograd szegezés (8) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 48 800 - 36 hónapra 146 400 Ft Az ajánlat érvényes,
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Lábszár velőűrszegezés

A szerződés száma:

9
Igen

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

1

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

Adószáma

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger,
Faiskola Út 5

11172790210

Rész neve: Lábszár velőűrszegezés (9) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 982 400 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, Faiskola Út 5 11172790210
Rész neve: Lábszár velőűrszegezés (9) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 982 400 - 36 hónapra 2 947 200 Ft Az ajánlat érvényes,
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ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

10 - Traumatológiai külső rögzítők

A szerződés száma:

10
Igen

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

1

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Traumatológiai külső rögzítők (10) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 9 445 500 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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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 ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Traumatológiai külső rögzítők (10) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 9 445 500 - 36 hónapra 28 336 500 Ft Az ajánlat
érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes
ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

11 - Titán elasztikus szegek

A szerződés száma:

11
Igen

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

2

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Titán elasztikus szegek (11) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 840 000 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Titán elasztikus szegek (11) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 840 000 - 36 hónapra 2 520 000 Ft Az ajánlat érvényes,
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország 3300 Eger, Eger
Berva felsőtárkányi 2478. hrsz

11169891210

A termék TEN szeg lezáró kupakkal rendelkezik,. viszont a TEN szeg befogó nem rendelkezik zárhatósággal, ami fontos és
szükséges feltétele a használhatóságnak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen

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

Rész száma, elnevezése:

12 - Válltűződrót
12

A szerződés száma:

Igen

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

1

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

Adószáma

Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország 3300 Eger, Eger
Berva felsőtárkányi 2478. hrsz

11169891210

Rész neve: Válltűződrót (12) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 660 000 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország 3300 Eger, Eger Berva
felsőtárkányi 2478. hrsz

11169891210

Rész neve: Válltűződrót (12) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 660 000 - 36 hónapra 1 980 000 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

13 - Vállprotézis

A szerződés száma:

13
Igen

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

2

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Vállprotézis (13) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 7 720 000 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Vállprotézis (13) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 7 720 000 - 36 hónapra 23 160 000 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes ajánlatként a
legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

Konsens Kereskedelmi és Beruházási Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hargita Utca 6.

10373534241

A Konsens Kereskedelmi és Beruházási Kft. (1026 Budapest Hargita Utca 6.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem nyújtotta be a megajánlott termékek alábbi dokumentumait, amelyek
hiánypótlása Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel nem hiánypótolhatóak, ezáltal ajánlattevő szakmai
ajánlata nem ismerhető meg az eljárásban. - CE tanúsítványok, termékismertetők fordítása elfogadott ajánlattevő fordításában,
aláírásra jogosult személy ellenjegyzésével. - specifikációs táblázatot a megajánlott termék paramétereivel kitöltve - Meg kell
adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát - Mellékelni kell gyártói színes termékismertető
prospektust, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes
magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni.

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

Rész száma, elnevezése:

14 - Hurokkal ellátott lemezek + felszívódó interferenc

A szerződés száma:

14
Igen

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

EKR001107382019

1

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

Adószáma

ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1089 Budapest, Benyovszky Móric Utca 12259902242
43.
Rész neve: Hurokkal ellátott lemezek + felszívódó interferenc (14) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 11 404 800 Az ajánlat érvényes,
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1089 Budapest, Benyovszky Móric Utca 43.

12259902242

Rész neve: Hurokkal ellátott lemezek + felszívódó interferenc (14) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 11 404 800 - 36 hónapra 34 214 400
Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

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

Rész száma, elnevezése:

15 - Horgonyok –váll arthroscopos műtétekhez
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A szerződés száma:

Igen

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

1

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Horgonyok –váll arthroscopos műtétekhez (15) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 576 000 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Horgonyok –váll arthroscopos műtétekhez (15) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 576 000 - 36 hónapra 1 728 000 Ft Az ajánlat
érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli érvényes
ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

16 - Arckoponya-törések ellátásához szükséges sebészeti
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A szerződés száma:

Igen

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

1

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

Adószáma

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Arckoponya-törések ellátásához szükséges sebészeti (16) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 2 179 240 Az ajánlat érvényes,
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország
1123 Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

10495177244

Rész neve: Arckoponya-törések ellátásához szükséges sebészeti (16) Nettó ajánlati ár (Ft/év): 2 179 240 - 36 hónapra 6 537 720
Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a megemelt fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

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

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15. valamint 16. részek tekintetében a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincs
moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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2020.03.18
2020.03.30

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

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

EKR001107382019

Indító felhasználó

