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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Traumatológiai implantátumok beszerzése
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Femur szegek antegrad és retrograd behelyezésselRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.07.15

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Traumatológiai implantátumok beszerzése 1-17 részben, határozott idejű (24 hónap) adásvételi szerződés keretében, összesen 5.161 
db, konszignációs raktár működtetésével. 1.rész: Femur szegek antegrad és retrograd behelyezéssel reteszcsavarokkal, 190 db 2.rész: 
Trochanter szegek, 720 db, 3.rész: Combnyakcsavar, 215 db, 4.rész: Tibia szeg, 150 db, 5.rész: Dist. femurtörések és prox. 
tibiatörések rögzítéséhez szolgáló anatómiai lemezek szögstabil csavarokkal, 308 db, 6. rész: Elasztikus velőűrszeg (TEN), 10 db, 7.
rész: Humerus és a alkarcsontok izületközeli töréseinek rögzítésére szolgáló anatómiai lemezek 2,7-es és 3,5-ös szögstabil csavarokkal
, 542 db, 8.rész: Cementes csípőprotézisek (TEP, CKP, bipoláris), 180 db, 9.rész: Unicondylaris térdprotézis, 20 db, 10.rész:
Hagyományos önkompresszíós lemezek normál és KFI méretben diaphysis törések rögzítésére 2,4-3,5 –ös csavarokkal, 940 db, 11. 
rész: Humerus szegek, 30 db, 12.rész: Tűződrótok, 1200 db, 13. rész: Tibia dist. töréseinek rögzítését szolgáló anatómiai lemezek 
szögstabil csavarokkal, 180 db, 14. rész: Dinamikus combnyak csavarozás, 80 db, 15. rész: Clavicula lemezek, 130 db, 16. rész: 
Proximális humeruslemez, 115 db, 17. rész: Romzonás diphysis törések, 151 db, Ajánlattevőnek konszignációs raktárkészlet 
kihelyezését kell biztosítani.. A konszignációs raktárkészletből történik a felhasználás. Ajánlattevőnek biztosítani kell az 
implantátumok beültetéséhez szükséges műszerkészletet (beültető készletet), valamint vállalnia kell a műszerkészlet (beültető készlet)
karbantartását, szükség esetén cseréjét. Az implantátumok beültetéséhez szükséges műszerkészlet (beültető készlet) ellenértékét az 
ajánlatnak magában kell foglalnia.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII.fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.493.500,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette az 1. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – az 1.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.493.500,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 26.581.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 2. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12259902242ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Benyovszky Móric Utca 43.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 26.581.000,- Ft/24hó.

12259902242ScanMedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Benyovszky Móric Utca 43.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Trochanter szegekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 4.165.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - CombnyakcsavarRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Tibia szegRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 4.165.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 3. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Igen



EKR000876832019

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.425.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 4. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 4.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.425.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 150.000,- Ft/24hó.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

6 - Elasztikus velőűrszeg (TEN)Rész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Dist.femurtör. és prox.tibiatör.rögz.anat.lemezekRész száma, elnevezése:

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

Nem

Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75 § (1) bek. a) pontja szerint, mivel nem nyújtottak be ajánlatot az 5. részre vonatkozóan.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 150.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 6. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 6.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 6.391.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 7. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 7.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 6.391.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

7 - Humerus és alkarcsont izül.köz.tör.rögz.anat.lemezRész száma, elnevezése:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 8.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 7.040.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

8 - Cementes csípőprotézisek (TEP,CKP,bipoláris)Rész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

9 - Unicondylaris térdprotézisRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 7.040.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 8. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Nem

Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75 § (1) bek. a) pontja szerint, mivel nem nyújtottak be ajánlatot a 9.részre vonatkozóan.
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Ellenszolgáltatás összege: 3.364.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 10. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 10.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 3.364.000,- Ft/24hó.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

10 - Hagyományos önkomp.lemezek,normál és KFI méretRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 11.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.050.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

11 - Humerus szegekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

Igen
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

12 - TűződrótokRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.050.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 11. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.560.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 12. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 12.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.560.000,- Ft/24hó.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

14 - Dinamikus combnyak csavarozásRész száma, elnevezése:

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

Ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján, „az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek, nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést”, mert ajánlattevő 
nem nyújtotta be a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti 
együttes adóigazolást a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, mivel ajánlattevő nem szerepel a 
köztartozásmentes adatbázisban, valamint nem nyújtotta be a 13. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás III.1.3. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. és M.2. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények igazolásáról 
szóló dokumentumokat.

24828295241Pharmix Europe Kft., 1037 Budapest, Bojtár Utca 64

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

13 - Tibia dist.töréseinek rögz. anatómiai lemezekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75 § (1) bek. b) pontja szerint, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be a 13.rész 
vonatkozásában..

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 760.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 14. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 14.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 760.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.090.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 15. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 15.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.090.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

15 - Clavicula lemezekRész száma, elnevezése:

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

Igen
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 16.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 2.156.750,- Ft/24hó.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.602.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

16 - Proximális humerus lemezRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

Igen
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1A szerződés száma:

17 - Romzonás diphysis törésekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.602.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 16. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 16.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.310.000,- Ft/24hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 17. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/24hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 17.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az 
értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó: 1.310.000,- Ft/24hó.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., 3300 Eger, Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.05Lejárata:2019.09.26Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2019.09.18

2019.09.25




