
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 út 29.  

Város/Község: Budapest  

Postai irányítószám: 1096  

Ország: Magyarország  

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzése” 
 

Tisztító- és fertőtlenítőszerek Kiszerelési 

egység 

Igényelt 

mennyiség  

(db) 

Kézfertőtlenítők és bőrfertőtlenítők: Higiénés kézfertőtlenítéshez, 

bemosakodáshoz, beavatkozások előtti bőrfertőtlenítéshez és tisztításhoz  

  

  

Folyékony szappan fertőtlenítő hatás nélkül, műtét előtti előmosakodáshoz és 

műtét előtti betegfürdetéshez (gyermek ellátásban)     

1.1 

Nem alkalikus, szappant, szinezőanyagot nem tartalmazó, ph-semleges, 

bőrbarát tenzid tartalmú folyékony kéz- és bőrtisztító sebészi előmosakodásra, 

higiénés kézmosásra és betegfürdetésre. 500 ml/db 3 400 

Alkoholos kézfertőtlenítő- és műtéti bemosakodószerek (elhúzódó hatással 

rendelkező)     

1.rész 

1.2 

Etanol tartalmú (vagy azzal megegyező hatású) kézkímélő, hosszantartó és 

maradandó hatású kézfertőtlenítő és sebészi bemosakodószer. Hatásspektrum: 

baktericid(MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV, BVDV-HCV, HIV, 

herpes, papova, rota, Influenza A) 500 ml/db 1 600 

2.rész   Izopropilalkohol és benzalkóniumklorid tartalmú (vagy azzal megegyező 

hatású) kézfertőtlenítő és sebészi 

bemosakodószer.Hatásspektrum:baktericid(MRSA,ORSA),fungicid,tuberkuloci

d,virucid(HBV,HIV,BVDV,vaccinia,SV40, rota) 500 ml/db 2 700 

Alkoholos kézfertőtlenítő gél 80 % feletti etanol tartalommal     

3.rész   
85 % ethanolt tartalmazó, hosszantartó és maradandó hatású, kézkímélő 

kézfertőtlenítő gél. Hatásspektrum: baktericis(MRSA),fungicid, tuberkulocid, 

virucid (HBV, HIV, HCV, adeno, rota, papova) 500 ml db 600 

Fertőtlenítő hatású folyékony szappan- és műtét előtti betegfürdető     

4.rész   

Irgasant és tenzideket tartalmazó (vagy azzal megegyező hatású) fertőtlenítő 

hatású folyékony szappan kézfertőtlenítéshez és betegfürdetéshez. 

Hatásspektrum: baktericid(MRSA), fungicid, virucid (HBV,HIV) 500 ml/db 950 

5.rész   
Bőrfertőtlenítő spray (gyermekellátásban is alkalmazható)     



Etilalkohol, izopropilalkohol, hidrogénperoxid tartalmú (vagy azzal egyenértékű 

hatású), baktericid, fungicid, virucid (HIV,HBV), jód és fenolmentes 

bőrfertőtlenítő spray. 350 ml/db 1 200 

  
Jódmentes, színezett bőrfertőtlenítő műtét előtti bőrfertőtlenítéshez     

6.rész 

  Jódmentes, színezett, baktericid, mycobaktericid, fungicid, virucid hatású műtét 

előtti bőrfertőtlenítő. 500 ml/db 100 

Felületfertőtlenítők: Kórházi berendezési tárgyak, mosható felületek fertőtlenítő takarításához 
Mennyiségi 

egység 

Igényelt 

mennyiség  

(liter/csomag) 

Aldehidmentes felületfertőtlenítő és tisztító intenzív osztályos és műtői 

takarításhoz      

7.rész   

Aminopropildodecilamin, zsíralkoholetoxilát, dimetillaurilaminoxid, 

nem ionos tenzideket tartalmazó (vagy azzal megegyező hatással rendelkező), 

aldehidmentes felületfertőtlenítő- és tisztítószer fekvőbeteg osztályok mosható 

felületeinek, berendezési tárgyainak  fertőtlenítő takarításához. Hatásspektrum: 

baktericid(MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV, HCV, rota, herpeszvírus ) 

15 perc, vagy 15 percnél rövidebb behatási idő liter 600 

Felületfertőtlenítő és tisztító osztályos akarításhoz (aldehidmentes)     

8.rész   
Aldehidmentes felületfertőtlenítő- és tisztító osztályos 

felhasználára.Hatásspektrum:baktericid(MRSA),virucid(HIV,HBV), 

fungicid,tubekulocid 

15 perc, vagy 15 percnél rövidebb behatási idő liter 200 

Felületfertőtlenítő és tisztító zárófertőtlenítéshez (sporocid hatású, 

aldehidmentes)     9.rész   

Peroxovegyületet tartalmazó sporocid hatású felületfertőtlenítő adag/csomag 6 000 

Felület gyorsfertőtlenítő spray (aldehidmentes)     

10.rész   
Maradványmentesen száradó aldehid- és illatmentes alkoholos gyorsfertőtlenítő 

spray. Hatásspektrum:baktericid(MRSA), tuberkulocid, virucid (HBV, HIV, 

HCV, adeno, rota, papova ) liter 1 000 

11.rész   Maradványmentesen száradó gyorsfertőtlenítő spray alkoholérzékeny 

felületekre. Hatásspektrum:baktericid(MRSA), tuberkulocid, virucid (HBV, 

HIV, HCV, adeno, rota, papova ) 

(monitorok, infúziós pumpák, műtőlámpák fertőtlenítésére) liter 230 

Műszer- és eszközfertőtlenítők - tisztítók:  
Mennyiségi 

egység 

Igényelt 

mennyiség  

(doboz/liter) 

Váladékfertőtlenítő (klórtartalmú)     12.rész   

Klórtartalmú fertőtlenítő tabletta (klórtartalmú) 300/doboz 50 

Enzimatikus műszer- és endoszkóp tisztító fertőtlenítő hatás nélkül     
13.rész   

Enzimatikus műszertisztító endoszkópok, műtői műszerek, TEE ultrahangfej 

tisztításához. liter 350 

Fertőtlenítő hatású folyékony műszer- és eszköztisztító kézi mosogatásához: 

    

Fertőtlenítő hatású folyékony műszer- és eszköztisztító kézi mosogatásához liter   
14.rész   

Aldehid mentes, véroldó hatású, baktericid, virucid, tuberculocid, műtéti 

műszerek, aneszteziológiai eszközök kézi tisztítására és fertőtlenítésére. liter 500 



 Konyhai tisztító-fertőtlenítőszerek: 
Mennyiségi 

egység 

Igényelt 

mennyiség  

(liter/kg) 

Fertőtlenítő hatású professzionális konyhai kézi-mosogatószer (klórtartalmú)     

15.rész   

Poralakú kombinált klórtartalmú tisztító- és fertőtlenítőszer professzionális 

konyhai kézi mosogatáshoz és felületfertőtlenítéshez trax  kg 105 

Fertőtlenítő hatású konyhai gépi mosogatószer     16.1 
Folyékony gépi mosogatószer egészségügyi konyhai mosogatáshoz liter 125 

Öblítőszer konyhai gépi mosogatáshoz     16.rész 

16.2 

Neutrális gépi öblítőszer konyhai mosogatógéphez liter 50 

Vízkőoldó professzionális konyhai felhasználáshoz     
17.rész   

Vízkőoldó professzionális konyhai felhasználáshoz liter 30 

 Gépi ágytálmosó szerek 
Mennyiségi 

egység 

Igényelt 

mennyiség  

(liter) 

Folyékony tisztítószer ágytálak, stb. gépi tisztításához     
18.1 

Gépi ágytálmosószer CE minősítésű liter 300 

Vízlágyítószer gépi ágytálmosóhoz     

18.rész 

189.2 

Vízlágyítószer ágytálmosó géphez, CE minősítésű liter 90 

Kézápoló 
Kiszerelési 

egység 

Igényelt 

mennyiség  

(db) 

 Kézápoló professzionális egészségügyi felhasználásra     

19.rész   
 Azonnal felszívódó kézápoló krém fokozottan igénybe vett bőrhöz, 

foglalkozásszerű felhasználók részére 500 ml/db 300 

 
 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
hirdetmény közzététele nélküli a Kbt.122/A §  szerint 
 
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: 
GAZD E3-3/2015 számon 
Megküldés dátuma: 2015.05.05 
 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 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: --- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  --- 
 

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

6. rész: 1 db 
7. rész: 2 db 
8. rész: 2 db 
9. rész: 1 db 
10. rész: 3 db 

11. rész: 2 db 
12. rész: 2 db 
13. rész: 5 db 
14. rész: 3 db 
15. rész: 2 db 

16. rész: 2 db 
17. rész: 2 db 
18. rész: 3 db 
19. rész: 4 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, Ajánlattevő megnevezése: Allegro Kft. 

Címe: 1045 Budapest, Berlini u 47-49. 

 

2. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 2.381.400 Ft 

4. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.005.100 Ft 

6. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 110.200 Ft 

7. sz. rész :A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához 
szükséges koncentrátum nettó ára: 353 Ft 

8. sz. rész :A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához 
szükséges koncentrátum nettó ára: 353 Ft 

9. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához 
szükséges koncentrátum nettó ára: 640 Ft 

10. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.244.000 Ft 

11. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 425.960 Ft 

13. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 221 Ft 

14. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 926 Ft 

18. sz. rész: Nettó ajánlati összár (valamennyi termék nettó összára összesen): 402.714 Ft 

19. sz. rész :Nettó ajánlati összár: 370.500 Ft 

 

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 

2, Ajánlattevő megnevezése: Dr Weigert Hungária Kft 

Címe: 1117 Budapest, Hunyadi János út 16 

13. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 392 Ft 

14. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 341 Ft 



15. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 76 Ft 

16. sz. rész: Nettó ajánlati összár (valamennyi termék nettó összára összesen): 128.525 Ft 

17. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 29.976 Ft 

18. sz. rész: Nettó ajánlati összár (valamennyi termék nettó összára összesen): 759.696 Ft 
 

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 

3, Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Trading Kft 

Címe: 1023 Budapest, Felhévizi út 5 

 

4. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 703.000 Ft 

10. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.550.000 Ft 

19. sz. rész :Nettó ajánlati összár: 239.700 Ft 

 

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 

 

4, Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft 

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14 

 

13. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 273 Ft 
 

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 

5, Ajánlattevő megnevezése: Pannon Diagnosztika Kft 

Címe: 1193 Budapest, Komjáti u 31/A 

 

12. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 190.500 Ft 

13. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 69 Ft 

14. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 206 Ft 

15. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 20 Ft 

16. sz. rész: Nettó ajánlati összár (valamennyi termék nettó összára összesen): 163.950 Ft 

17. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 19.800 Ft 

 

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 



 

6, Ajánlattevő megnevezése: Ecolab- Hygiene Kft 

Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83 

 

1. sz. rész: Nettó ajánlati összár (valamennyi termék nettó összára összesen): 2.820.400 Ft 

2. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 2.008.800 Ft 

3. sz. rész : Nettó ajánlati összár: 470.400 Ft 

4. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 817.000 Ft 

5. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.368.000 Ft 

7. sz. rész :A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához 
szükséges koncentrátum nettó ára: 280 Ft 

8. sz. rész :A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához 
szükséges koncentrátum nettó ára: 280 Ft 

10. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 800.000 Ft 

11. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 230.000 Ft 

12. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 129.850 Ft 

13. sz. rész: A behatási idő szerint szükséges koncentrációjú 10 liter munkaoldat 
előállításához szükséges koncentrátum nettó ára: 172 Ft 

19. sz. rész : Nettó ajánlati összár: 262.200 Ft 

 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 
 

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

Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u 47-49.) 

Az ajánlata a Kbt 74§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert az általa megajánlott termék 
nem felel meg a kiírás 12.2.M2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság és 4. pontjában foglalt 
azon követelménynek, mely szerint „85 % ethanolt tartalmazó, hosszantartó és maradandó 

hatású, kézkímélő kézfertőtlenítő gél”-t kérünk megajánlani. Az ajánlattevő által megajánlott 
termék csak 72,8 % etanol tartalommal rendelkezik. 
 
18. rész: 

Ecolab- Hygiene Kft  (1139 Budapest, Váci út 81-83) 

Az Ecolab Hygienie Kft ajánlata a Kbt 74§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert az általa 
megajánlott termék nem felel meg nem felel meg a kiírás 12.2.M2. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság és 4. pontjában foglalt azon követelménynek, mely szerint vízlágyítószert kérünk 
megajánlani, de a megajánlott termék nem vízlágyító hanem öblítőszer. 
 
19. rész: 

Pannon Diagnosztika Kft (1193 Budapest, Komjáti u 31/A) 

A Pannon Diagnosztika Kft ajánlata a Kbt 74§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert nem 
felel meg a kiírás 12.2.M2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság és 4. pontjában foglalt azon 
követelménynek mely szerint „Azonnal felszívódó kézápoló krém fokozottan igénybe vett 

bőrhöz, foglalkozásszerű felhasználók részére –t kérünk megajánlani. A temékminta 
kipróbálása során azonban azt tapasztaltuk, hogy az általa megajánlott termék nem szívódik 
be, sokáig ragacsos marad utána a bőr. 
 

 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
1. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege: 2.820.400 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (az adott részre vonatkozó, az 
adott részben lévő valamennyi termék nettó összára (Ft) került összehasonlításra) 
 
 
2. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege: 2.008.800 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
 



3. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege 470.400 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
4. rész: 
B. Braun Trading Kft  (1023 Budapest, Felhévizi út 5) 
Az ellenszolgáltatás összege 703.000 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
5. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege 1.368.000 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
6. rész: 
Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u 47-49.) 
Az ellenszolgáltatás összege 110.200 Ft  
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
7. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege: 840.000 Ft + Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a behatási idő szerint szükséges 
koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához szükséges koncentrátum nettó ára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
8. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege: 280.000 Ft+ Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a behatási idő szerint szükséges 



koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához szükséges koncentrátum nettó ára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
9. rész: 
Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u 47-49.) 
Az ellenszolgáltatás összege: 1.536.000 Ft + Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a behatási idő szerint szükséges 
koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához szükséges koncentrátum nettó ára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
10. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege 800.000 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
11. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege 230.000 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
12. rész: 
Ecolab- Hygiene Kft (1139 Budapest, Váci út 81-83) 
Az ellenszolgáltatás összege 129.850 Ft +Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
13. rész: 
Pannon Diagnosztika Kft (1193 Budapest, Komjáti u 31/A) 
Az ellenszolgáltatás összege: 485.800 Ft + Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a behatási idő szerint szükséges 
koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához szükséges koncentrátum nettó ára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
14. rész: 
Pannon Diagnosztika Kft (1193 Budapest, Komjáti u 31/A) 
Az ellenszolgáltatás összege: 2.060.000 Ft + Áfa 
 



Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a behatási idő szerint szükséges 
koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához szükséges koncentrátum nettó ára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
15. rész: 
Pannon Diagnosztika Kft (1193 Budapest, Komjáti u 31/A) 
Az ellenszolgáltatás összege: 85.890 Ft + Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a behatási idő szerint szükséges 
koncentrációjú 10 liter munkaoldat előállításához szükséges koncentrátum nettó ára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
16. rész: 
Dr Weigert Hungária Kft (1117 Budapest, Hunyadi János út 16) 
Az ellenszolgáltatás összege: 128.525 Ft + Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (az adott részre vonatkozó, az 
adott részben lévő valamennyi termék nettó összára (Ft) került összehasonlításra) 
 
 
17. rész: 
Pannon Diagnosztika Kft (1193 Budapest, Komjáti u 31/A) 
Az ellenszolgáltatás összege: 19.800 Ft + Áfa 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 
18. rész: 
Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u 47-49.) 
Az ellenszolgáltatás összege: 402.714 Ft + Áfa 
 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (az adott részre vonatkozó, az 
adott részben lévő valamennyi termék nettó összára (Ft) került összehasonlításra) 
 
19. rész 
B. Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévizi út 5) 
Az ellenszolgáltatás összege 239.700 Ft + Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek és egyéb szempontból is érvényes. Ajánlata a rész tekintetében a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. (a termék nettó összára (Ft) 
került összehasonlításra) 
 



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:  
B. Braun Trading Kft 4 és 19. rész vonatkozásában:  
B. Braun Medical Kft (1023 Budapest, Felhévizi út 5) 
Pénzügyi –gazdasági alkalmasság igazolása P1 pont (beszámoló: üzemi/üzleti tevékenység 
eredménye) 
Műszaki szakmai alkalmasság igazolása M1 pont (referencia) 
 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015.09.24 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2015.10.03 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:. 2015.09.22 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.09.23 
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. 
 


