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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller utca 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Varróanyag beszerzése kihelyezett áruraktár létesítésével. 
 
Adásvételi szerződés kihelyezett áruraktár létesítésével varróanyag beszerzéséhez - azzal, hogy az 
előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) Ajánlatkérő 
mínusz 30 %-kal eltérhet (vagyis a mennyiség legalább 70 %-ának a lehívására köteles). 
(Kihelyezett áruraktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel 
ajánlattevő részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a kihelyezett áruraktár 
létesítése feltételeinek elfogadásáról, ennek hiányában ajánlatuk érvénytelen, valamint arról, hogy 
az adásvételi és a raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.) 
 
27 részben összesen 51730 db eszköz beszerzése, a B mellékletekben és a dokumentáció részét 
képező specifikáció szerint. 
A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 60.092.729 HUF. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, 
hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezetet csoportosítson át az egyes részek között. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 83. § szerinti eljárás 
 

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: 
 
Ajánlati felhívás:  
TED: 2015/S 199-360950 
Hirdetmény közzétételének napja: 2015.10.14. 
 
Korrigendum: 
TED: 2016/S 031-049476 
Hirdetmény közzétételének napja: 2016.02.13. 
 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
1. rész: igen 
2. rész: nem 
3. rész: igen 
4. rész: igen 
5. rész: igen 

6. rész: igen 
7. rész: igen 
8. rész: igen 
9. rész: igen 
10. rész: igen 

11. rész: igen 
12. rész: nem 
13. rész: igen 
14. rész: igen 
15. rész: igen 
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16. rész: igen 
17. rész: igen 
18. rész: nem 
19. rész: igen 

20. rész: igen 
21. rész: igen 
22. rész: igen 
23. rész: igen 

24. rész: igen 
25. rész: nem 
26. rész: nem 
27. rész: igen

 

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:  
2. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelen, mert kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be 
12. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
18. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
25. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
26. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
 

 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen 

 

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

10. rész: 2 db 
11. rész: 4 db 
12. rész: 0 db 
13. rész: 2 db 
14. rész: 3 db 
15. rész: 1 db 
16. rész: 1 db 
17. rész: 3 db 
18. rész: 0 db 

19. rész: 2 db 
20. rész: 1 db 
21. rész: 1 db 
22. rész: 4 db 
23. rész: 3 db 
24. rész: 2 db 
25. rész: 0 db 
26. rész: 0 db 
27. rész: 1 db

  

 

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): 

 
1. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
1. rész: nettó 1.000.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
1. rész: nettó 2.949.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
1. rész: nettó 1.834.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

3. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
3. rész: nettó 284.160 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

4. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
4. rész: nettó 6.066.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

5. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
5. rész: nettó 2.071.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
5. rész: nettó 970.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

6. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
6. rész: nettó 11.734.300 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

7. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
7. rész: nettó 223.375 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

8. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
8. rész: nettó 114.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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9. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
9. rész: nettó 306 667 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
9. rész: nettó 336.900 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
9. rész: nettó 519.400 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

10. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
10. rész: nettó 223.560 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

11. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
11. rész: nettó 45.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

12. rész: Nem érkezett ajánlat 
 
13. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
13. rész: nettó 316.800 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

14. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
14. rész: nettó 3.340.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
14. rész: nettó 5.918.400 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
14. rész: nettó 4.236.600 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

15. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
15. rész: nettó 3.772.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

16. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
16. rész: nettó 7.636.032 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

17. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
17. rész: nettó 211.032 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

18. rész: Nem érkezett ajánlat 
 

19. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
19. rész: nettó 195.432 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
19. rész: nettó 165.396 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

20. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
20. rész: nettó 142.380 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

21. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
21. rész: nettó 378.648 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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22. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
22. rész: nettó 130.572 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
22. rész: nettó 128.448 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

23. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
1. rész: nettó 884.500 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
23. rész: nettó 2.612.872 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
23. rész: nettó 1.050.836 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

24. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
24. rész: nettó 14.256 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

25. rész: Nem érkezett ajánlat 
 

26. rész: Nem érkezett ajánlat 
 

27. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
27. rész: nettó 306.720 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként):--- 
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     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok          

 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 

         
         
         

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

           

 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: - 

 

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: - 

 

 

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

1. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) d pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg a kiírásnak, mert a 

seroza tű helyett a megajánlott termék tappercut tűvel rendelkezik. 
 
Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  

A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott be 

termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 

2. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) d pontja alapján érvénytelen mert a 4. sorhoz megajánlott E21382D-75 

kódszámú termék nem felel meg a kiírásnak, mert nem rendelkezik szilikonos bevonattal 

a termékleírás alapján. 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
Érvénytelenség indoklása:  
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A Kbt. 74. § (1) d pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg a kiírásnak, mert az 

1.,2.,3. sorokon a W10B72, W4B77, W10B55 kódszámmal megajánlott termék tappercut 

tűvel rendelkezik és a kiírásban szeróza tű szerepel. 
 
Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása:  
Pharmics Kft ajánlata Kbt. 74. § (1) d pontja alapján érvénytelen, mert a 4 sorhoz 

73S30V fonalat ajánlotta meg, ami nem megfelelő, mert a kiírással ellentétben nem 35-37 

mm-es tűvel rendelkezik, hanem 25 mm-essel. 
 

3. rész: 

Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) d pontja alapján érvénytelen, mert az által hozott referencia nem 

szívsebészeti felhasználásra vonatkozik. 
 
 

5. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) d 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően 

sem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat, (referencia, forgalmazói 

nyilatkozat). 

Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be elegendő mennyiségről referenciát. 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 
 

6. rész: 

Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása: 
A Kbt. 74. § (1) e és d) pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem 

nyújtott be elegendő mennyiségről referenciát, valamint a 2. sorra megajánlott 20S10E 

fonal nem felel meg a kiírásnak, mert az 1/2-es tű helyett 3/8-os tűvel rendelkezik, és az 5. 

sorra megajánlott termék 20S05D sem fel meg a kiírásnak, mert 9,3 mm tű helyett 10 mm-

es tűvel rendelkezik. 
 

7. rész: 

Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása:  
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A Kbt. 74. § (1) e és d) pontja alapján érvénytelen, ugyanazt a mintát nyújtotta be azaz 

ugyanazt a terméket ajánlotta meg mindkét sorhoz, így nem felel meg, a kiírásnak, mert a 

2. sorhoz 9,3 mm-e tű helyett 10 mm-est ajánlott. 

9. rész: 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 

 
10. rész: 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 

 
11. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
Érvénytelenség indoklása: 

A Johnson & Johnson Kft ajánlata a Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a 

hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére sem nyújtott be olyan referenciát, melyből 

kiderül, hogy szívsebészeti felhasználás céljából történt-e a leszállítás. 

 
Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e és d) pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem 

nyújtott be megfelelő mennyiségű referenciát, valamint az általa megajánlott termék a 

kiírással ellentétben nem nylon alapanyagú hanem polyamide. 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A B.Braun Trading Kft ajánlata Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a 

hiánypótlást követően sem nyújtott be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során 

kért dokumentumokat. 

 
13. rész: 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 
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17. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
Érvénytelenség indoklása: A Kbt. 74. § (1) d pontja alapján érvénytelen, mert kipróbálás 

során varratszedés alkalmával beleszakad a sebbe, nem csúszik a szövetek közt a fonal. 

Nem felel meg, mert célját, alapfeladatát nem tudja ellátni. 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 

 
22. rész: 

Neve: Pharmics Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Lublói utca 4. 1. emelet 2. 
Érvénytelenség indoklása: 
A Pharmics Kft ajánlata Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást 

követően sem nyújtott szívsebészeti intézettől származó referenciát. 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 

24. rész: 

Neve: B.Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Érvénytelenség indoklása:  
A Kbt. 74. § (1) e pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően sem nyújtott 

be termékmintát, és nem csatolta a hiánypótlás során kért dokumentumokat. 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
1. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
1. rész: nettó 1.000.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

3. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
3. rész: nettó 284.160 Ft  
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
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dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

4. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
3. rész: nettó 6.066.000 Ft  
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

5. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
5. rész: nettó 970.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

6. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
6. rész: nettó 11.734.300 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

7. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
7. rész: nettó 223.375 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

8. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
8. rész: nettó 114.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

9. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
9. rész: nettó 306 667 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
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dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

10. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
10. rész: nettó 223.560 Ft  
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

11. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
11. rész: nettó 45.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

13. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
13. rész: nettó 316.800 Ft  
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  

 

14. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
14. rész: nettó 3.340.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

15. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
15. rész: nettó 3.772.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

16. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
16. rész: nettó 7.636.032 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
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dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

17. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
17. rész: nettó 211.032 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

19. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
19. rész: nettó 165.396 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

20. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
20. rész: nettó 142.380 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

21. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
21. rész: nettó 378.648 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

22. rész: 

Neve: Medys Internationale Zrt. 
Címe: 1034 Budapest, Zápor u. 2/c  
22. rész: nettó 128.448 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

23. rész: 

Neve: StapleCare Kft. és SurgiCare Kft. közös ajánlattevők  
Címe: 7624 Pécs, Attila utca 3., 7635 Pécs, Kisdeindoli út 3. 
1. rész: nettó 884.500 Ft 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
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dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

24. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
24. rész: nettó 14.256 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 

27. rész: 

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
27. rész: nettó 306.720 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 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: --- 

 

 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: 
1., 9. rész: StapleCare Kft. (7624 Pécs, Attila utca 3.) 
 Kollsut Corporation III.2.3. M2) bekezdés 
 
14., 23. rész: StapleCare Kft. (7624 Pécs, Attila utca 3.) 
 Equimedical B.V. III.2.3. M2) bekezdés 
 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
2016. július 01. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2016. július 10. 
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16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. június 30. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. június 30. 
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. 
 


