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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Postai cím: Törteli út 1-3. 

Város: Cegléd Postai irányítószám: 2700 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Varrófonalak és varrótűk beszerzése 1-8 részben, konszignációs raktár 
működtetésével 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Határozott idejű (24 hó) adás-vételi szerződés keretei között varrófonalak és varrótűk beszerzése 1-8 
részben, összesen: 45.768 levél,  10.750 db mennyiségben, konszignációs raktár működtetésével. 
1.rész: Felszívódó, polygkycolic acid alapanyagú sodrott, bevonatos varrófonal, (felszívódási idő 60-
90 nap), 9870 levél 
2.rész: Felszívódó monofil  glikolidból, dioxan és trimetilén-karbonát alapanyagú varrófonal 
(felszívodási idő 90-110 nap), 1400 levél 
3.rész: Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil varrófonal (felszívódási idő 182-238 nap), 
2300 levél 
4.rész: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott varrófonal, 9950 levél 
5.rész: Nem felszívódó, polypropylene alapanyagú, monofil varróanyag, 2568 levél 
6.rész: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag, 14200 levél 
7.rész: Specialis varróanyagok, 5480 levél 
8.rész: Varrótűk, 10750 db 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Harmadik rész, XVII. fejezet, nemzeti eljárásrend 
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bek. szerint, összefoglaló tájékoztató közzétételével, az 
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló 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 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1  
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén - az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  2018. február 12. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2  - 

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 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [ 1  ] Elnevezés: Felszívódó, polygkycolic acid alapanyagú 
sodrott, bevonatos varrófonal  

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 
ismertetése: 2 - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [  7 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 1. rész nettó (Ft/24 hó):  5 281 800,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
2./ Medtronic Hungária Kft. 
Székhely: 1113. Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám:12070907-2-43 
Ajánlati ár: 1. rész nettó (Ft/24 hó):  9 051 000,- 
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Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
3./ Euromedic Trading Kft. 
Adószám12077571-2-41 
Ajánlati ár: 1. rész nettó (Ft/24 hó): 5 329 050,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
4./ Johnson & Johnson Kft. 
Adószám: 10495177-2-44 
Ajánlati ár: 1. rész nettó (Ft/24 hó):  7 124 260,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
5./ Medys Internationale Zrt. 
Adószám: 24754222-2-41 
Ajánlati ár: 1. rész nettó (Ft/24 hó):  5 020 530,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

Medys Internationale Zrt. 
Adószám: 24754222-2-41 
Ajánlati ár: nettó (Ft/24 hó):  5 020 530,- 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 1. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   X  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

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

1./ B. Braun Trading Kft. 
Székhely: 1023. Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlata érvénytelen: az 1. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 1. rész esetében, mert a 
hiánypótlási felhívásban meghatározottakat nem teljesítette, nem igazolta megfelelően az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, valamint érvénytelen a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és ajánlattevő az 1. rész esetében nem nyújtott 
be termékmintát. 
2./ Medline Kft. 
Székhely:  2040. Budaörs, Petőfi Sándor u. 60. 
Adószám: 10823596-2-13 
Ajánlata érvénytelen az 1. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 1. rész esetében, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és  ajánlattevő a hiánypótlás után sem nyújtott 
be minden termékre mintát, az 1. rész esetében csak egy sorra nyújtott be termékmintát.  

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 2 ] Rész száma: 2 [ 2  ] Elnevezés: Felszívódó monofil  glikolidból, dioxan 
és trimetilén-karbonát alapanyagú varrófonal 

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 
ismertetése: 2 - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [  5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 2. rész nettó (Ft/24 hó):  628 000,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
2./ Medtronic Hungária Kft. 
Székhely: 1113. Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám:12070907-2-43 
Ajánlati ár: 2. rész nettó (Ft/24 hó):  943 000,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
3./ Euromedic Trading Kft. 
Adószám12077571-2-41 
Ajánlati ár: 2. rész nettó (Ft/24 hó): 833 000,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
4./ Johnson & Johnson Kft. 
Adószám: 10495177-2-44 
Ajánlati ár: 2. rész nettó (Ft/24 hó):  1 117 500,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 



6 
 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 2. rész nettó (Ft/24 hó):  628 000,- 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 2. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette.  A kiírás szerinti  műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   X  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

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

1./ B. Braun Trading Kft. 
Székhely: 1023. Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlata érvénytelen: az 2. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 2. rész esetében, mert a 
hiánypótlási felhívásban meghatározottakat nem teljesítette, nem igazolta megfelelően az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, valamint érvénytelen a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és ajánlattevő az 2. rész esetében nem nyújtott 
be termékmintát. 

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 

A szerződés száma: [ 2 ] Rész száma: 2 [ 3  ] Elnevezés: Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, 
monofil varrófonal  

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 
ismertetése: 2 - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [  6 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 3. rész nettó (Ft/24 hó):  1 365 000,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
2./ Euromedic Trading Kft. 
Adószám12077571-2-41 
Ajánlati ár: 3. rész nettó (Ft/24 hó): 2 204 000,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
3./ Johnson & Johnson Kft. 
Adószám: 10495177-2-44 
Ajánlati ár: 3. rész nettó (Ft/24 hó):  2 510 500,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
4./ Medys Internationale Zrt. 
Adószám: 24754222-2-41 
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Ajánlati ár: 3. rész nettó (Ft/24 hó):  2 257 400,- 

Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 3. rész nettó (Ft/24 hó):  1 365 000,- 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 3. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette.  A kiírás szerinti  műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   X  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

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

1./ B. Braun Trading Kft. 
Székhely: 1023. Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlata érvénytelen: az 3. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 3. rész esetében, mert a 
hiánypótlási felhívásban meghatározottakat nem teljesítette, nem igazolta megfelelően az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, valamint érvénytelen a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és ajánlattevő az 3. rész esetében nem nyújtott 
be termékmintát. 
2./ Medline Kft. 
Székhely:  2040. Budaörs, Petőfi Sándor u. 60. 
Adószám: 10823596-2-13 
Ajánlata érvénytelen az 3. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlata érvénytelen a 3. rész esetében, mivel ajánlatkérő 
az adott rész minden termékére kért termékmintát és  ajánlattevő a hiánypótlás után sem nyújtott be a 3.  rész 
esetében termékmintát. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [ 4  ] Elnevezés: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, 
sodrott varrófonal 

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 
ismertetése: 2 - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [  6 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 4. rész nettó (Ft/24 hó):  2 254 500,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
2./ Euromedic Trading Kft. 
Adószám12077571-2-41 
Ajánlati ár: 4. rész nettó (Ft/24 hó): 2 939 250,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
3./ Johnson & Johnson Kft. 
Adószám: 10495177-2-44 
Ajánlati ár: 4. rész nettó (Ft/24 hó):  4 828 200,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
4./ Medys Internationale Zrt. 
Adószám: 24754222-2-41 
Ajánlati ár: 4. rész nettó (Ft/24 hó):  1 960 150,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
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ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

Medys Internationale Zrt. 
Adószám: 24754222-2-41 
Ajánlati ár: 4. rész nettó (Ft/24 hó):  1 960 150,- 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 4. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette.  A kiírás szerinti  műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   X  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

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

1./ B. Braun Trading Kft. 
Székhely: 1023. Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlata érvénytelen: az 4. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 4. rész esetében, mert a 
hiánypótlási felhívásban meghatározottakat nem teljesítette, nem igazolta megfelelően az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, valamint érvénytelen a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és ajánlattevő az 4. rész esetében nem nyújtott 
be termékmintát. 
2./ Medline Kft. 
Székhely:  2040. Budaörs, Petőfi Sándor u. 60. 
Adószám: 10823596-2-13 
Ajánlata érvénytelen az 4. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 4. rész esetében, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és  ajánlattevő a hiánypótlás után sem nyújtott 
be a 4. rész esetében termékmintát. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 3 ] Rész száma: 2 [ 5  ] Elnevezés: Nem felszívódó, polypropylene 
alapanyagú, monofil varróanyag  
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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 
ismertetése: 2 - 

 

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

Johnson & Johnson Kft. 
Adószám: 10495177-2-44 
Ajánlati ár: 5. rész nettó (Ft/24 hó):  3 065 144,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 
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ajánlattevőnként: 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

Johnson & Johnson Kft. 
Adószám: 10495177-2-44 
Ajánlati ár: 5. rész nettó (Ft/24 hó):  3 065 144,- 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 5. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette.  A kiírás szerinti  műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   X  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

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

1./ B. Braun Trading Kft. 
Székhely: 1023. Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlata érvénytelen: az 5. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 5. rész esetében, mert a 
hiánypótlási felhívásban meghatározottakat nem teljesítette, nem igazolta megfelelően az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, valamint érvénytelen a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és ajánlattevő az 5. rész esetében nem nyújtott 
be termékmintát. 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 2 ] Rész száma: 2 [ 6  ] Elnevezés: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, 
monofil varróanyag 

Az eljárás eredményes volt:    X  igen    ���� nem 



14 
 

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 
ismertetése: 2 - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [  4 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 6. rész nettó (Ft/24 hó):  2 556 000,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 
2./ Medys Internationale Zrt. 
Adószám: 24754222-2-41 
Ajánlati ár: 6. rész nettó (Ft/24 hó):  2 598 600,- 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 
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A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlati ár: 6. rész nettó (Ft/24 hó):  2 556 000,- 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 6. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette.  A kiírás szerinti  műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   X  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

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

1./ B. Braun Trading Kft. 
Székhely: 1023. Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlata érvénytelen: az 6. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 6. rész esetében, mert a 
hiánypótlási felhívásban meghatározottakat nem teljesítette, nem igazolta megfelelően az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, valamint érvénytelen a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és ajánlattevő az 6. rész esetében nem nyújtott 
be termékmintát. 
2./ Medline Kft. 
Székhely:  2040. Budaörs, Petőfi Sándor u. 60. 
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Adószám: 10823596-2-13 
Ajánlata érvénytelen az 6. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlata érvénytelen az 6. rész esetében, mivel 
ajánlatkérő az adott rész minden termékére kért termékmintát és  ajánlattevő a hiánypótlás után sem nyújtott 
be minden termékre mintát, a 6. rész esetében összesen két sorra 1-1 db termékmintát nyújtott be. 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [  ] Rész száma: 2 [ 7  ] Elnevezés: Speciális varróanyagok 

Az eljárás eredményes volt:   ����  igen     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: Kbt. 75 § (1) bek. b) pontja szerint, kizárólag érvénytelen ajánlatot  
     nyújtottak be. 

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen X 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:  

1./ Staplecare Kft. 
Székhely: 7624. Pécs, Attila u. 3. 
Adószám: 24783369-2-02 
Ajánlata érvénytelen: a 7. rész vonatkozásában.  
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlata érvénytelen, mert az eljárást megindító felhívás 
II.1.5. pontja alapján „az ajánlattevő egy vagy több részre is tehet ajánlatot, az adott részek bármelyikére, 
azonban csak az adott rész teljes mennyiségére lehet érvényes ajánlatot tenni”. Ajánlattevő a 7. rész 
vonatkozásában nem tett minden sorra ajánlatot, ezért ajánlata a 7. rész esetében érvénytelen. 
2./ Medtronic Hungária Kft. 
Székhely: 1113. Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
Ajánlata érvénytelen: a 7. rész vonatkozásában. 
Indokolás: a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlata érvénytelen, mert az eljárást megindító felhívás 
II.1.5. pontja alapján „az ajánlattevő egy vagy több részre is tehet ajánlatot, az adott részek bármelyikére, 
azonban csak az adott rész teljes mennyiségére lehet érvényes ajánlatot tenni”. Ajánlattevő a 7. rész 
vonatkozásában nem tett minden sorra ajánlatot, ezért ajánlata a 7. rész esetében érvénytelen. 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: 2 - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [   ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
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Ajánlattevők neve,  címe, 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.) 

  

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2  - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  � igen   �  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

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 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: 2 - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 4 ] Rész száma: 2 [ 8  ] Elnevezés: Varrótűk  

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 
ismertetése: 2 - 

 

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

1./ Euromedic Trading Kft. 
Székhely: 1051. Budapest, Dorottya u. 1. 
Adószáma: 12077571-2-41 
Ajánlati ár nettó (Ft/24 hó):    536.360,- Ft 
Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak,  műszaki – 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  A szerződés teljesítésére alkalmas. 

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
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szorzata szorzata szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  - 

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 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  - 

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

Euromedic Trading Kft. 
Székhely: 1051. Budapest, Dorottya u. 1. 
Adószáma: 12077571-2-41 
Ajánlati ár nettó (Ft/24 hó):    536.360,- Ft 
Indoklás: A nyertes ajánlatot tevő az 8. rész vonatkozásában a legalacsonyabb mindösszesen nettó Ft 
összegű ajánlatot tette.  A kiírás szerinti  műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A 
szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. 

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  X  igen   �  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: logisztikai szolgáltatás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2   Euromedic International Hungária Kft. (1051. 
Budapest, Dorottya u. 1.) 10850868-2-41 

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 

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

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

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018. április 27.  / Lejárata: 2018. május 06. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2018. április 10. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. április 26. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

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

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

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

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

     

        


