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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.toldykorhaz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 53310860Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Toldy Ferenc Kórház és RendelőintézetAjánlatkérő 
neve:

Eh.műtéti izolációs textíliák és komplett szettekKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

226A 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

Egyszer használatos műtéti izolációs textíliák és komplett szettek beszerzése 1-21 részben, 12 hó határozott idejű adásvételi 
szerződés keretében, összesen: 29.270 db. 
1.rész: Laparotómiás komplett szett: 120 db 
2.rész: Hernia komplett szett: 880 db 
3.rész: Császár komplett szett: 460 db 
4.rész: Gamma szegezés komplett szett: 230 db 
5.rész: Artroszkópos komplett szett: 160 db 
6.rész: Csípőprotézis komplett szett: 30 db 
7.rész: Angiográfiás szett: 240 db 
8.rész: EP komplett szett: 30 db 
9.rész: Csípő szett: 30 db 
10.rész: Cisztoszkópos szett: 170 db 
11.rész: Szülésvezető szett:  180 db 
12.rész: Folyadékgyűjtő zsák incíziós fóliával: 280 db 
13.rész: Operációs ragasztó: 1300 db 
14.rész: Operációs lepedő: 320db 
15.rész: Ragasztós szélű operációs lepedő: 1140 db 
16.rész: Lyukas lepedő: 2340 db 
17.rész: Asztalterítő: 240 db 
18.rész: Kábel izoláló: 1400 db 
19.rész: Folyadékgyűjtő zsák 300 db 
20.rész: Ragasztós szélű lyukas lepedő: 320 db 
21.rész: Nem steril védőlepedő: 19 100 db 
 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban megfogalmazott szakmai specifikáció, műszaki leírás szerint. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Eh.műtéti izolációs textíliák és komplett szettek 

harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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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:  2.266.800,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek. 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – az 1.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  2.266.800,- 
HUF

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:

1 - Laparatómia komplett szettRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen

szállítás
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 2.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  8.712.000,- Ft

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:

2 - Hernia komplett szettRész 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

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

Raben Trans Europen Hungary Kft. 10225912-2-44

Igen
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3 - Császár komplett szett

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

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:  8.712.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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:

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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:  6.072.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 3.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  6.072.000,- Ft

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:

Rész száma, elnevezése:

Igen

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 4.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  2.267.800,- Ft

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:

4 - Gamma szegezés komplett szettRész 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:

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Arthroszkópos komplett szettRész 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

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: 2.267.800,-  Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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)

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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

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: 1.456.000,-   Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – az 5.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  1.456.000,- Ft

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

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 6.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  701.100,- Ft

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:

6 - Csípőprotézis komplett szettRész 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:

Igen
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - Angiográfiás komplett szettRész 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

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: 701.100,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
tette a 6. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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

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:  741.600,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
tette a 7. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 7.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  741.600,- Ft

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

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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 8.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  278.400,- Ft

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:

8 - EP komplett szettRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, 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:

9 - Csípő szettRész 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

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: 278.400,-  Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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

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:  160.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 9.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  160.500,- Ft

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 10.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  270.300,- Ft

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:

10 - Cisztoszkópos szettRész 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:

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 

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:

11 - Szülésvezető szettRész 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

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: 270.300,-  Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek A szerződés 
teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

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

szállítás
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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

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: 684.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 11.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

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  684.000,- Ft

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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Ellenszolgáltatás összege: 700.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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, 

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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 12.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  700.000,- Ft

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:

12 - Folyadékgyűjtő zsák incíziós fóliávalRész 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

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  117.000,- Ft

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:

13 - Operációs ragasztóRész 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

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:

szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek A szerződés 
teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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 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: 117.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 13.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

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:  54.400,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 14.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  54.400,- Ft

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:

14 - Operációs lepedőRész száma, elnevezése:

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

Igen
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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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  285.000,- Ft

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:

15 - Ragasztós szélű operációs lepedőRész 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

NemV.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:

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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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

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: 285.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 15.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

szállítás
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EKR000896852020

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: 409.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 16.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  409.500,- Ft

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:

16 - Lyukas lepedőRész száma, elnevezése:

Igen

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 17.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  144.000,- Ft

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:

17 - AsztalterítőRész 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

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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18 - Kábel izolálóRész 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

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: 144.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
tette a 17. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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:

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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: 730.800,-  Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a megajánlott 
termékekre – a 18.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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  730.800,- Ft

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:

Igen

szállítás
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz, a termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  46.500,- Ft

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 - Folyadékgyűjtő zsákRész 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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

20 - Ragasztós szélű lyukas lepedőRész 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

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: 46.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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)

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44

Igen
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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

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: 512.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 és a termékmintát. A benyújtott 
termékminták kipróbálásra kerültek, a termék kritériumoknak, a minimum követelményeknek megfelelnek 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 összár (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 termékmintát 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. Benyújtotta az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  512.000,- Ft

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

szállítás

Raben Trans Europen Hungary Kft.; 10225912-2-44
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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:

21 - Eh. nem steril védőlepedőRész 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

Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be ajánlatot a 21.részre.
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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:
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