
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
AK02685 
Haller út 29. 
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság 
1096 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 12157240 
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax: +36 12157240 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Ajánlatkérı a megjelölt mennyiségektıl plusz 30 %-kal eltérhet, az egységár és egyéb 
szerzıdéses feltételek módosítása nélkül. 
26 rész: 
/rész sorszáma Megnevezés Egység Éves felhaszn. ATC/ 
1 eptacog alfa (aktivált) 5 mg por és oldószer old. inj. 1x doboz 10 B02BD08 
2 aminosav, glukóz 1020 kcal/1500 ml 4x1500 ml doboz 195 B05BA10 
3 ciprofloxacin 500 mg filmtabl 10x. doboz 399 J01MA02 
4 darbepoetin alfa 100 mikrogr. old. inj. 1x doboz 24 B03XA02 
5 dexmedetomidine 100 mikrogr/ml old. inj. 5x2 ml doboz 15 N05CM18 
6 diclofenac 75 mg/3ml old. Inj. 5x3 ml doboz 536 M01AB05 
7 epoetin-alfa 1000 NE old. inj. 6x0,5 ml doboz 16 B03XA01 
8 everolimus 0,5 mg tabl. 60x doboz 26 L04AA18 
9 fibrinogen (I. alvadási faktor) 1 g por inf. 1x doboz 320 B02BB01 
10 filgrastim 48 000 000 egység/0,5 ml old. inj.(0,96 mg/ml) 5x doboz 12 L03AA02 
11 iloprost 20 mikrogr/ml konc. old. inf. 5x1 ml doboz 51 B01AC11 
12 metamizol -natrium 500 mg tabl. 20x doboz 635 N02BB02 
13 mivacurium-klorid 2mg/ml old. inj. 5x5 ml doboz 133 M03AC10 
14 naproxen 275 mg tabl.30x doboz 730 M01AE02 
15 natrium-klorid 0,9 % oldószer parent. készítményekhez 20x10 ml doboz 196 V07AB 
16 natrium-klorid 10 % inj. 10x10 ml doboz 794 B05XA03 
17 aminosavak speciális összetételben vesebetegek részére inf. 500 ml, 10x 500ml doboz 54 
B05BA01 
18 bacillus clausii spora belsıleges szuszpenzió 20x 5 ml doboz 349 A07F 
19 octreotid 0,1mg/ml old. inj.5x1ml doboz 159 H01CB02 
20 human immunglobulin IgM, IgA, IgG 50 mg/ml old. inf. 1x50 ml doboz 43 J06BA02 
21 Na-Sm-diszulfoszalicilat,hexaklorofen 1x30ml doboz 208 R02AA20 
22 sildenafil 20mg tabl. 90x doboz 42 G04BE03 
23 tranexamsav inj. 5x5 ml doboz 1455 B02AA02 
24 valganciklovir 450 mg filmtabl. 60x doboz 10 J05AB14 
25 vecuronium inj. 10x10 ml doboz 102 M03AC03 
26 zselatin oldatos inf. 500 ml 10x500 ml doboz 67 B05AA06 
Becsült érték áfa nélkül: 71 000 000 HUF 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Kbt. 83. § szerint 
 



4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
-- 
5.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:  
-- 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
2013/S 155-270257 
10/08/2013 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
részben igen, eredménytelen részek: 1., 2., 5., 7., 9., 17., 22., 25. 

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: 
Az 1., 2., 5., 7., 9., 17., 22., 25. részekre nem érkezett ajánlat (Kbt. 76. § (1) a)) 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás:  
igen 
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 
1. 0 
2. 0 
3. 2 
4. 1 
5. 0 
6. 1 
7. 0 
8. 1 
9. 0 

10. 2 
11. 1 
12. 2 
13. 1 
14. 1 
15. 2 
16. 1 
17. 0 
18. 1 

19. 1 
20. 1 
21. 1 
22. 0 
23. 1 
24. 1 
25. 0 
26. 1 

 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlat-tételi lehetıség esetén 
részenként): 
 
 
Ajánlattevı megnevezése: Biotest Hungaria Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Torbágy u 15/A. 
 
20. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 44.680 /doboz 
Fizetési határidı 60 nap 
 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevı megfelel a felhívásban elıírt alkalmassági 
követelményeknek. 
 
 



Ajánlattevı megnevezése: Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt 
Címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1 
 
3. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 426 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
4. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 54.546 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 60 nap 
 
6. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 420 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
8. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 61.618 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
10. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 51.918 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 60 nap 
 
11. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 46.045 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 60 nap 
 
12. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 2.592 Ft / doboz 
Fizetési határidı:60 nap 
 
13. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 5.010 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
14. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 848 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
15. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 975 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
16. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 11.095 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 60 nap 
 
18. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 1.510 Ft / doboz 
Fizetési határidı:30 nap 



19. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 10.248 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
21. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 939 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
23. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 2.412 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 60 nap 
 
24. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 354.157 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 60 nap 
 
26. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 13.640 Ft / doboz 
Fizetési határidı: 30 nap 
 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevı megfelel a felhívásban elıírt alkalmassági 
követelményeknek. 
 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetıség esetén részenként): 

 
 3. sz. rész Az ajánlattevı neve:  

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
4. sz. rész Az ajánlattevı neve:  

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 

    110 



ajánlattevınként: 
 

6. sz. rész Az ajánlattevı neve:  
Euromedic Pharma Zrt. 

 
Az elbírálás 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
8. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
10. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
11. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 

    110 



ajánlattevınként: 
 

12. sz. rész Az ajánlattevı neve:   
Euromedic Pharma Zrt. 

 
Az elbírálás 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
13. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
14. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
15. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 

    110 



ajánlattevınként: 
 

16. sz. rész Az ajánlattevı neve:   
Euromedic Pharma Zrt. 

 
Az elbírálás 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
18. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
19. sz. rész Az ajánlattevı neve:   

Euromedic Pharma Zrt. 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
 

20. sz. rész Az ajánlattevı neve: Biotest Hungária 
Kft.  Az elbírálás 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

    110 



összegei 
ajánlattevınként: 

 
21. sz. rész Az ajánlattevı neve: Euromedic Pharma 

Zrt. Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
23. sz. rész Az ajánlattevı neve: Euromedic Pharma 

Zrt. Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
24. sz. rész Az ajánlattevı neve: Euromedic Pharma 

Zrt. Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 
26. sz. rész Az ajánlattevı neve: Euromedic Pharma 

Zrt. Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár  10  10  100 
Fizetési határidı (nap)  1  10  10 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    110 

 



 
c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felsı határának megadása: 
1-10 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

— Ajánlati ár: 
Nettó HUF összeg / darab; az ár tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi 
kapcsolódó szolgáltatást is; elıny az alacsonyabb érték. A legkedvezıbb (legalacsonyabb) 
ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra; 
a következı képlettel számol Ajánlatkérı: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott 
pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott érték; a 
megajánlott ár a rabattal csökkentett ár. 
— Fizetési határidı: 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. § (1), (5)-(6) és Ptk. 292/B. § (1)-(2) szerinti minimum 30 nap, maximum 60 nap. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
A TEVA Magyarország Zrt. (2100 Gödöllı, Repülıtéri út 5.) valamennyi részre tett ajánlata 
érvénytelen, a Kbt. 76. § (1) e) pont szerint, mert hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be az 
alábbiakat: 

• Vezetı tisztségviselıkrıl nem nyilatkozott 
• Nem nyilatkozott, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá alá esı alvállakozót. 
• Nem nyújtott be termékleírást. 
• A referenciaigazolásból nem állapítható meg, hogy milyen termék szállításáról szól. 
• Hiánypótlás során nem hiánypótolt 

 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevı megnevezése: Biotest Hungaria Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Torbágy u 15/A. 
 
20. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 44.680 /doboz 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevı megfelel a felhívásban elıírt alkalmassági 
követelményeknek, és az ajánlata érvényes. 
 
Ajánlattevı megnevezése: Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt 
Címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1 
 
3. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 426 Ft / doboz 
 
4. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 54.546 Ft / doboz 
 



6. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 420 Ft / doboz 
 
8. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 61.618 Ft / doboz 
 
10. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 51.918 Ft / doboz 
 
11. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 46.045 Ft / doboz 
 
12. sz. rész: 
Ajánlati ár: nettó 2.592 Ft / doboz 
 
13. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 5.010 Ft / doboz 
 
14. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 848 Ft / doboz 
 
15. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 975 Ft / doboz 
 
16. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 11.095 Ft / doboz 
 
18. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 1.510 Ft / doboz 
 
19. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 10.248 Ft / doboz 
 
21. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 939 Ft / doboz 
 
23. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 2.412 Ft / doboz 
 
24. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 354.157 Ft / doboz 
 
26. sz. rész 
Ajánlati ár: nettó 13.640 Ft / doboz 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevı megfelel a felhívásban elıírt alkalmassági 
követelményeknek, és az ajánlata érvényes. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 



 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevı 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
Euromedic Pharma Zrt.: fuvarozás, minden rész vonatkozásában 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı 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 mőködni: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
-- 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet 
erıforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
-- 
 
15. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdınapja:  
2013. október 23. 
 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013. november 01. 
 
 
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2013. október 22. 
 
17. Az összegezés megküldésének idıpontja: 2013. október 22. 
 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának idıpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének idıpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának idıpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének idıpontja: 
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 ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


