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11814292214VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kenyérgyár Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Szüléssel kapcsolatos orvostechnikai eszközökRész 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:

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

105A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 103-247926A 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

Családbarát szülészet fejlesztése – eszközbeszerzés 3 részben, összesen 228 db, 29 féle,  határozott idejű adásvételi szerződés keretei 
között.   
1. rész: Szüléssel kapcsolatos orvostechnikai eszközök összesen 23 db, 9 féle      
2. rész: Szüléssel kapcsolatos egyéb eszközök összesen 50 db, 13 féle  
3. rész: Egyéb kiegészítők anyaszobákhoz összesen 155 db, 7 féle 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban szereplő műszaki leírásban meghatározottak szerint.  
A beszerzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A támogatói okirat 
száma: ÁEEK/73652-2/2019. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 57.980.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a  legjobb ár-érték arány értékelési szempontja  szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték arányú 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 benyújtott szakmai leírások szerint a 
megajánlott eszközök szakmai szempontból megfelelnek az előírt követelményeknek. A szerződés teljesítésére alkalmas az 
ajánlattevő. A fedezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll 
rendelkezésre, a  támogatói okirat száma: ÁEEK/73652-2/2019. 

11814292214VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kenyérgyár Utca 1.

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)

Az I. értékelési részszempont esetében (nettó össz. ajánlati ár (Ft):  
Az értékelés a  Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám, 2019. november 26.) 1.sz.melléklet A.1.aa) pontjaiban foglaltak szerinti fordított arányosítás 
módszerével történik, az alábbi képlet szerint. A legjobb ajánlat (legalacsonyabb) az értékelési pontszám maximumát kapja, a többi 
ajánlat pedig az ettől az értéktől való eltérés arányával megegyező mértékben kevesebbet. 
        A fordított arányosítás során alkalmazott képlet:         
                Alegjobb 
P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin 
                Avizsgált 
P:                 a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:                 a pontskála felső határa  
Pmin:                 a pontskála alsó határa  
Alegjobb:         a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
Avizsgált:         a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
II. értékelési részszempont (szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások esetén): 
1. rész: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. szempontok esetében: 
Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám, 2019. november 26.) 2.sz.melléklet B.A1) pontjaiban foglaltak szerinti a ponthatárok közötti 
pontkiosztás módszerével történik. 
Funkció megléte: igen válasz = 10 pont,  
Funkció hiánya:   nem válasz = 0 pont  
A kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, ajánlatkérő a számítás során a pontszámokat kettő tizedes jegyig, az 
összesen pontszámokat egy tizedes jegyig  kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint. 

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:

100

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

Ajánlattevő a  legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot az 1. rész 
vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 

Szöveges értékelés:

1030VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok  hatálya alá tartozik. Benyújtotta 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: 57.980.000,- Ft
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok  hatálya alá tartozik. Benyújtotta 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: 4.866.000,- Ft

11814292214VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kenyérgyár Utca 1.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok  hatálya alá tartozik. Benyújtotta 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: 2.715.000,- Ft

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 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:

2A szerződés száma:

2 - Szüléssel kapcsolatos egyéb kiegészítőkRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján az 1. rész vonatkozásában, mivel nem teljesítette a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat, nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. Nem pótolta az EEKD IV. 
rész C. pont kitöltését, nem nyújtott be aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, nem nyújtotta be az átláthatóságra vonatkozó 
nyilatkozatot, valamint nem csatolta az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

12675461242Paramedical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Szőnyi Út 21/a.

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

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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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

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: 2.715.000,- 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 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 benyújtott szakmai leírások 
szerint a megajánlott eszközök szakmai szempontból megfelelnek az előírt követelményeknek. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. A fedezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll 
rendelkezésre, a  támogatói okirat száma: ÁEEK/73652-2/2019. 

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1023 
Budapest, Bécsi Út 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 2.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 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:

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó össz. ajánlati ár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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:

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi 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 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. Benyújtotta 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: 3.752.218,- Ft

13215613241VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1013 Budapest, 
Krisztina Körút 39.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok  hatálya alá tartozik. Benyújtotta 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: 3.221.000,- Ft

11814292214VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kenyérgyár Utca 1.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok  hatálya alá tartozik. Benyújtotta 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: 2.590.000,-Ft

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1023 Budapest, Bécsi Út 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:

2A szerződés száma:

3 - Egyéb kiegészítők anyaszobákhozRész száma, elnevezése:

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

Indokolás: ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 2. rész vonatkozásában, mivel nem teljesítette a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat, nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. Nem pótolta az EEKD IV. 
rész C. pont kitöltését, nem nyújtott be aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, nem nyújtotta be az átláthatóságra vonatkozó 
nyilatkozatot, valamint nem csatolta az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

12675461242Paramedical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Szőnyi Út 21/a.

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

Indokolás: ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 3. rész vonatkozásában, mivel nem teljesítette a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat, nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. Nem pótolta az EEKD IV. 
rész C. pont kitöltését, nem nyújtott be aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, nem nyújtotta be az átláthatóságra vonatkozó 
nyilatkozatot, valamint nem csatolta az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

12675461242Paramedical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Szőnyi Út 21/a.

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

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: 2.590.000,- 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 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 benyújtott szakmai leírások 
szerint a megajánlott eszközök szakmai szempontból megfelelnek az előírt követelményeknek. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. A fedezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll 
rendelkezésre, a  támogatói okirat száma: ÁEEK/73652-2/2019. 

13870975241Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1023 
Budapest, Bécsi Út 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 3.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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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:

2020.08.29Lejárata:2020.08.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.08.07

2020.08.19


