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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Mull és flísz alapú kötszerekRész 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:

2019.12.04

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

Kötszerek beszerzése 1-22. részben, határozott idejű (12 hónap) adásvételi szerződés keretében, összesen 603.500 db, 14.400 csík. 1. 
rész: Mull és flísz alapú kötszerek: 328.600 db 2. rész: Szigetkötszerek: 36.800 db 3. rész: Papírvatták: 1.060 db 4. rész: Rugalmas 
csőháló kötszerek: 850 db 5. rész: Rugalmas pólyák: 13.640 db 6. rész: Ragtapaszok: 4.180 db 7. rész: Nedvszívó seblapok és párnák: 
164.250 db 8. rész: Kötésrögzítők: 980 db 9. rész: Kanülrögzítők: 26.000 db 10. rész: Vatták: 130 db 11. rész: Sebzáró tapaszok: 
14.400 csík 12. rész: Vérvételi lapkák: 2.340 db 13. rész: Csőkötszerek: 100 db 14. rész: Vattapálcák: 15.500 db 15. rész: 
Habszivacskötszerek: 2.200 db 16. rész: Alginát kötszerek: 520 db 17. rész: Aseptikus mull lapok: 1.300 db 18. rész: Sebtisztító gélek: 
750 db 19. rész: Impregnált kötszer: 1.500 db 20. rész: Szilikonnal bevont polimer alapú hálók: 1.000 db 21. rész: Antimikrobiális 
hatású szívó-öblítő kötszer: 1.300 db 22. rész: Kanülrögzítő, centrális: 500 db Részletesen a közbeszerzési dokumentum mellékletében 
megfogalmazott specifikáció, műszaki leírás szerint. Ajánlatot adó csatolni köteles valamennyi rész tekintetében minden, az ajánlattal 
érintett részt alkotó terméktételből 5-5 db/terméktétel termékmintát (mintapéldányt). Ha ugyanazon részen belül egyes terméktételek 
között kizárólag méretbeli eltérés van, úgy ilyen esetben ezen (a méretváltozatoktól eltekintve azonos) terméktételek tekintetében 
elegendő a szabadon választott méret vagy méretek vonatkozásában csatolni összesen 5 db termékmintát. Kötelező steril termékminta 
csatolása (amennyiben az adott kötszertermék esetében értelmezhető).

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 2.317.066,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – az 1.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati ár Ft: 2.317.066,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 2.187.300,-

10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 1.234.100,-

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 764.288,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 666.400,-

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - SzigetkötszerekRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: ajánlata az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem csatolt be a termékleírást és nem nyújtott be termékmintát, ezzel az ajánlata nem teljeskörű
.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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:

nem vesz igénybe

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: nettó 666.400,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a negyedik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 556.418,-

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

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:

A szerződés száma:

3 - PapírvattákRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen a 2.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 2. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Indoklás: A 2. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, nem nyújtotta be III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. és M.2. 
pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolásáról szóló dokumentumot.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Rugalmas csőhálókötszerekRész 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:

nem vesz igénybe

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: nettó 556.418,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa 
sor 4.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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Indoklás: ajánlata a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 492.445,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa 
sor 4.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 4.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 492.445,-
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10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – az 5.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 1.150.300,-

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Rugalmas pólyákRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen a 4.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 4. részekre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

felhívásban meghatározottakat, nem a részre vonatkozó ajánlattételi táblázatot nyújtotta be, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

Igen
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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:

6 - RagtapaszokRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen az 5.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát az 5; részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Indokolás: Az 5. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, nem nyújtotta be III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. és M.2. 
pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolásáról szóló dokumentumot.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

Indoklás: ajánlata az 5. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem a részre vonatkozó ajánlattételi táblázatot nyújtotta be, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 1.150.300,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette az 5. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

Nem

Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be!
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. A kiírás 
szerinti kizáró okoknak, műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

7 - Nedvszívó seblapok és párnákRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: A 6. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, a benyújtott 6/2. sorszámú termékminta „
nem felel meg” minősítést kapott, nem felel meg a kiírásban előírtaknak, a termék nem biztosít megfelelő tapadást száraz bőrön 
sem, a 6/3. sorszámú termékminta „nem felel meg” minősítést kapott, nem felel meg a kiírásban előírtaknak, a termék nem 
biztosít megfelelő tapadást száraz bőrön sem, rojtosodik.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

Indoklás: ajánlata a 6. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem csatolt be termékleírást az 1-2 és 3-4 sorszámú termékekre, ezzel az ajánlata nem 
teljeskörű.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

Nem

A 7. rész esetében eredménytelen az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlattevő a 7. rész 
vonatkozásában három tételsor (8, 9, 10) esetében „nem steril” termék helyett „steril” terméket ajánlott meg, ami szakmailag 
elfogadott, de a termékek nettó egységára, ezáltal a nettó összesen Ft érték jelentősen eltér a becsült értéktől és a rendelkezésre álló 
fedezettől.
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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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 8.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 444.728,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

8 - KötésrögzítőkRész 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

által elektronikusan ellenőrzött nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 4.262.315,-

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

9 - KanülrögzítőkRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen a 8. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert a hiánypótlási felhívás ellenére nem 
nyújtott be termékmintát a 8. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

Indoklás: ajánlata a 8. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem csatolt be a termékleírást és nem nyújtott be termékmintát, ezzel az ajánlata nem teljeskörű
.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 444.728,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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

Igen
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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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 9.rész vonatkozásában a negyedik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 9.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 9.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 9.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 4.069.000,-

120914182133MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 2.419.000,-

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 2.005.000,-

10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 1.212.000,-

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

10 - VattákRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: A 9. rész esetében esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel 
meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, a benyújtott termék minta „nem felel 
meg” minősítést kapott, nem felel meg a kiírásban előírtaknak, a termék nem átlátszó.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 1.212.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 9. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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:

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 45.166,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat, a termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa 
sor 4.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 10.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 45.166,-

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.
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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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 11.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 11.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 616.200,-

120914182133MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 189.796,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

A szerződés száma:

11 - Sebzáró tapaszokRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: Ajánlata érvénytelen a 10. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert a hiánypótlási felhívás ellenére nem 
nyújtott be termékmintát a 10. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. A kiírás 
szerinti kizáró okoknak, műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

12 - Vérvételi törlőlapokRész 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:

nem vesz igénybe

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: nettó 189.796,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

nem vesz igénybe

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: nettó 714.683,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, Csörgőfa 
sor 4.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 12.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 12.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 793.260,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

által elektronikusan ellenőrzött nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 714.683,-
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. A kiírás 
szerinti kizáró okoknak, műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 191.180,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 176.000,-

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

13 - CsőkötszerekRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen a 12.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 12. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Indokolás: Ajánlata érvénytelen a 12. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert a hiánypótlási felhívás ellenére nem 
nyújtott be termékmintát a 12. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

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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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:

nem vesz igénybe

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: nettó 176.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 13. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 13.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 13.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 13.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

által elektronikusan ellenőrzött nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 191.934,-
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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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 14.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 40.500,-

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

14 - VattapálcákRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: Ajánlata érvénytelen a 13.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 13. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

Igen
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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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

15 - HabszivacskötszerekRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: Ajánlata érvénytelen a 14.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 14. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Indokolás: A 14. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, nem nyújtotta be III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. és M.2. 
pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolásáról szóló dokumentumot.

14752205208Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft, Magyarország 9027 Győr, 
Csörgőfa sor 4.

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 40.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 1.712.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 15.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 15.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 1.938.500,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 1.712.000,-

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft., 10225912-2-44
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12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 265.400,-

10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 184.400,-

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

16 - Alginát kötszerekRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen a 15.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 15. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

25407332243Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1119 Budapest, Nándorfejérvári 
Utca 35.

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:

nem vesz igénybe

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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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 184.400,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 16.rész vonatkozásában a negyedik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 16.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 16.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 16.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 368.000,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 275.920,-
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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:

17 - Aseptikus mull lapokRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: Ajánlata érvénytelen a 16.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 16. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Indokolás: Ajánlata érvénytelen a 16.rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 16. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

25407332243Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1119 Budapest, Nándorfejérvári 
Utca 35.

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:

nem vesz igénybe

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

Nem

Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1045 
Budapest, Berlini Utca 47-49.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 18.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 386.250,-

10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

18 - Sebtisztító gélekRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: A 17. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, nem minden sorra tett ajánlatot. Az adott 
részek bármelyikére lehetett ajánlatot tenni, azonban csak az adott rész teljes mennyiségére lehetett érvényes ajánlatot tenni.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. A kiírás 
szerinti kizáró okoknak, műszaki - szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

A szerződés száma:

19 - Impregnált kötszerekRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Ajánlata érvénytelen a 18. rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat, nem nyújtott be termékmintát a 18. részre vonatkozóan, ezzel az ajánlata nem teljeskörű.

25407332243Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1119 Budapest, Nándorfejérvári 
Utca 35.

Indokolás: A 18. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, nem nyújtotta be III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában 
meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolásáról szóló dokumentumot.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 386.250,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 18. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

Igen
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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:

nem vesz igénybe

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 226.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 19. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 19.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

által elektronikusan ellenőrzött nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 226.500,-

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft., 10225912-2-44.
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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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 20.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 20.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care 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 termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 575.000,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 529.500,-

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

A szerződés száma:

20 - Szilikonnal bevont polimer alapú hálókRész 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:

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 2.250.500,-

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

A szerződés száma:

21 - Antimikrobiális hatású szívó-öblítő kötszerRész 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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 529.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 20. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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:

nem vesz igénybe

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: nettó 2.250.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 21. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 21.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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nem vesz igénybe

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: nettó 1.362.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette a 22. 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 termékmintákat. A 
termékminták megfelelőek. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

120914182133MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

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 (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 22.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

3MED Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintákat benyújtotta. 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. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: nettó össz. ajánlati Ft: 1.352.500,-

120914182133MED Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 Budakeszi, Kagyló Utca 1-3.

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:

A szerződés száma:

22 - Kanülrögzítő, centrálisRész száma, elnevezése:

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:

2020.03.14Lejárata:2020.03.05Kezdete:

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

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:

2020.03.04

2020.03.04
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