
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller út 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Mellkasi szívók, szűrők, filterek beszerzése  
Összesen 19 részben, a B mellékletben felsoroltak szerint 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Hirdetmény 
típusa: 

Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 
KÉ 

Eljárás fajtája: Nyílt  
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -- 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -- 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
Közzététel dátuma: 2013.05.29. 

Iktatószám: 8460/2013 
hirdetménymódosítás: 
Közzététel dátuma: 2013.06.21. 
Iktatószám: 10071/2013 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: részben eredményes (3., 15., 19. részek), az alábbi részek 
tekintetében azonban eredménytelen: 
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18. részek 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: 

1., 2., 5., 9., 10., 13., 14., 18. rész: Kbt. 76. § (1) c), nem került sor elvonásra, az ajánlatok 
bontásának megkezdése előtt ismertetésre került a fedezet összege (1. rész: nettó 3.362.200 Ft, 
2. rész: nettó 6.809.000 Ft, 5. rész: nettó 383.130 Ft, 9. rész: nettó 7.622.000 Ft, 10. rész: 
nettó 1.256.000 Ft, 13. rész: nettó 1.950.000 Ft, 14. rész: nettó 1.100.000 Ft, 18. rész: nettó 
392.000 Ft), mely alacsonyabb mint az érvényes ajánlatot tevők ajánlati ára. 
4., 11., 16. rész: Kbt. 76. § (1) b) 
6., 7., 8., 12., 17. rész: Kbt. 76 §. (1) a) 

 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen, minden eredménytelen rész 
tekintetében 



 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
1. rész: 2 
2. rész: 3 
3. rész: 1 
4. rész: 2 
5. rész: 1 

6. rész: 0 
7. rész: 0 
8. rész: 0 
9. rész: 1 
10. rész: 1 

11. rész: 1 
12. rész: 0 
13. rész: 1 
14. rész: 2 
15. rész: 1 

16. rész: 1 
17. rész: 0 
18. rész: 1 
19. rész: 3 

 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 
Ajánlattevő megnevezése:  CPP Budapest Kft 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
 
1. sz. rész Nettó ajánlati összár: 4.534.430 Ft 
2. sz. rész Nettó ajánlati összár: 7.780.000 Ft 
3. sz. rész Nettó ajánlati összár: 38.730 Ft 
5. sz. rész Nettó ajánlati összár: 514.100 Ft 
9. sz. rész Nettó ajánlati összár: 7.798.000 Ft 
10. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.286.000 Ft 
13. sz. rész Nettó ajánlati összár: 2.145.000 Ft 
14. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.168.000 Ft 
18. sz. rész Nettó ajánlati összár: 416.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében 60 nap. 
 
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő ajánlata a fenti részek tekintetében megfelelt az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 
Ajánlattevő megnevezése:  Planmed Kft 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
 
2. sz. rész Nettó ajánlati összár: 7.794.000 Ft 
15. sz. rész Nettó ajánlati összár: 582.400 Ft 
19. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.372.800 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében 60 nap. 
 
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő ajánlata a fenti részek tekintetében megfelelt az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként): 
  1. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  



súlyszámai is)  súlyszám  
szorzata 

súlyszám  
szorzata 

súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

 2. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.   Planmed Kft.     
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

10 100 9,98 99,8     

 Fizetési határidő 1 10 10 10  10     
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110  109,8     

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  3. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         



 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  5. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  9. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

 10. sz. rész   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 



 
 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  13. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  14. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 

10 
 10  100         



részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 
 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  15. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok Planmed Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  18. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok CPP Budapest Kft.         
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

 10  100         

 Fizetési határidő 1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 

    110         



összegei 
ajánlattevőnként: 
 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 

  19. sz. rész 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok Planmed Kft.        
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft, az adott 
részben szereplő 
valamennyi 
termék nettó 
összára) 

10 

100       

 Fizetési határidő 1 10 10      
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  

 110

      

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -- 
 
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában: 
1. Ajánlati ár – súlyszám: 10 
Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi 
kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó 
mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze. 
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, 
a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül 
meghatározásra: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol:A: a kapott pontszám, Amin: a 
legalacsonyabb érték, Aa: 
Az adott pályázó által megajánlott érték. 
2. Fizetési határidő – súlyszám: 1 
A fizetési határidő vonatkozásában: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a számított 
súlyozott pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték. 
Minimum a Kbt. 130. § (3) szerinti 30 nap, maximum a Kbt. 130. § (4) szerinti 60 nap.  

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Replant Cardo Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.)  
Ajánlata valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert 
a 2012. évi beszámolója alapján nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági 



és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményének, mert az üzemi/üzleti tevékenység 
szerinti eredménye negatív.  
Valamint a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, 
mert az általa megajánlott termék nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek, mivel 
maximum csak 24 óráig használható és a kiírás 48 óra volt. A pára visszatartó képessége sem 
éri el a 36g/l-t csak 34,5 g/l.  
Valamint a 11. rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert az 
általa megajánlott termék nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek, mivel a 
kiírással ellentétben nincs pára visszatartó képessége.  
Valamint a 19. rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert az 
általa megajánlott termék nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek, mivel nem 
oldható meg a többszöri visszaadás a rendszer ismételt szétszedése nélkül. 
 
CPP Budapest Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.)  
Ajánlata a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert az általa 
megajánlott termék nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek, mert csak 24 órán át 
véd a baktériumoktól, a kiírásban szereplő 48 óra helyett, és párásító képessége sem felel meg 
a kiírásnak (30mg/l 36mg/ liter helyett.). A rész a Kbt. 76. § (1) b) pontja alapján 
eredménytelen.  
Valamint a 19. rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert az 
általa megajánlott termék nem felel meg az elvárt minimumkövetelményeknek, mivel 
szétszerelés nélkül nem használható többször a szett, így a sterilitás sérülhet. 
 
Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u. 16.) 
Ajánlata a 16. sz. rész vonatkozásában a Kbt 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mivel a 
felhívás III.2.3. pontja szerint hiánypótlás során benyújtott termékminta használhatatlan volt, 
és tekintettel arra, hogy az hiánypótlás során került benyújtásra, így ebben a  vonatkozásban 
újabb hiánypótlás nem volt elrendelhető (Kbt. 67. § (5) 2. mondat).  
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
Ajánlattevő megnevezése:  CPP Budapest Kft 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
 
3. sz. rész Nettó ajánlati összár: 38.730 Ft 
 
Fizetési határidő 60 nap. 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: ajánlattevő ajánlata a fenti rész tekintetében megfelelt az 
előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat egyéb szempontból is érvényes, az ajánlati 
ár nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, és az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
Ajánlattevő megnevezése:  Planmed Kft 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
 
15. sz. rész Nettó ajánlati összár: 582.400 Ft 
19. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.372.800 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében 60 nap. 
 



Ajánlat kiválasztásának indokolása: ajánlattevő ajánlata a fenti részek tekintetében megfelelt 
az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat egyéb szempontból is érvényes, az 
ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, és az összességében legelőnyösebb 
ajánlat. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -- 

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Planmed Kft.: a 19. rész tekintetében csomagolás: 
0,7%, 15. rész csomagolás: 0,4% 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -- 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -- 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
Planmed Kft.: 
Eurosets: M3 19. rész, 55.§ (6) b) szerint veszi igénybe 
Medica S.p.A: M3 15. rész, 55.§ (6) b) szerint veszi igénybe 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2013. szeptember 13. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013. szeptember 22. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 10. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. szeptember 12. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: -- 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: -- 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -- 
21. * Az összegezés javításának indoka: -- 
22. * Az összegezés javításának időpontja: -- 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: -- 
24.* Egyéb információk: -- 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


