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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 út 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Egyszer használatos injekciós tűk, fecskendők beszerzése 
 
 

Rész 
száma 

Megnevezés Méret 
Igény       

db 

I. Steril, egyszerhasználatos, Luer végződésű fecskendők  

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és 
hengerből álló, kétrészes fecskendő 0,1 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete 
vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. A 
fecskendő Luer csatlakozású, centrális kónusszal. A 
termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, 
anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  

2 ml 212 000 

Steril egyszerhasználatos fecskendő 
Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és 
hengerből álló, kétrészes fecskendő 0,2 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete 
vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. A 
fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. 
A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével 
csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, 
latexmentes.  

5 ml 140 880 

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

1.rész 
 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és 
hengerből álló, kétrészes fecskendő 0,5 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete 
vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. A 
fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. 
A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével 
csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, 
latexmentes.  

10 ml 121 150 

2.rész Steril egyszerhasználatos fecskendő 20 ml 90 000 
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Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és 
hengerből álló, kétrészes fecskendő 1,0 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete 
vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. A 
fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. 
A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével 
csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, 
latexmentes.  
Steril egyszerhasználatos fecskendő 

3.rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel 
rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes 
fecskendő 2,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, nem 
centrális kónusszal. A termék nem toxikus, nem 
pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy 
polietilén, latexmentes.  

50 ml 200 

Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, tű 
nélkül 

4.rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és 
hengerből álló, kétrészes, vagy tömítőgyűrűvel ellátott 
háromrészes fecskendő 0,02 ml-es beosztással 
(megegyezik az NE-s beosztással). A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, holttér 
nélküli,centrális kónusszal rendelkezik. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  

1 ml 1300 

Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, 27G 
vagy 29G  vagy 30 G 1/2 tűvel 

5.rész 
  

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és 
hengerből álló, kétrészes, vagy tömítőgyűrűvel ellátott 
háromrészes fecskendő 0,02 ml-es beosztással 
(megegyezik az NE-s beosztással). A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, holttér 
nélküli,centrális kónusszal rendelkezik. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  

1 ml 1100 

II. Steril, egyszerhasználatos, Luer - Lock végződésű fecskendők  

6.rész 
Steril egyszerhasználatos fecskendő fecskendő 
pumpához (Terumo,  Fresenius készülékcsalád) 

10 ml 2300 
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Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel 
rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes 
fecskendő 0,2 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális elhelyezkedésű, csavarmenetes kónusszal. A 
termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, 
anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  
Terumo-, Fresenius készülék-családok típusaiban 
(20 altípus ) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a 
névleges űrtartalom kb 96%-a( ±2%) biztonságosan a 
páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén 
a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető 
jelzést ad. 
 
Steril egyszerhasználatos fecskendő fecskendő 
pumpához (Terumo, Fresenius készülékcsalád) 

7.rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel 
rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes 
fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  
Terumo-, Fresenius készülék-családok típusaiban 
(20 altípus ) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a 
névleges űrtartalom kb 96%-a( ±2%) biztonságosan a 
páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén 
a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető 
jelzést ad. 
 

20 ml 6800 

Steril  egyszerhasználatos fecskendő pumpához 
(Asena/Alaris/IVAC  készülék család) 

8.rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel 
rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes 
fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  
 
Asena/Alaris/IVAC készülék-család típusaiban (3 
altípus) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a 
névleges űrtartalom kb 96%-a( ±2%) biztonságosan a 
páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén 
a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető 
jelzést ad. 

50 ml 22 000 

Steril  egyszerhasználatos fecskendő pumpához 
(Terumo, Fresenius készülékcsalád)  

9.rész 
Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel 
rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes 

50 ml 63 000 
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fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A 
henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes. 
Terumo-, Fresenius készülék-családok típusaiban 
(20 altípus ) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a 
névleges űrtartalom kb 96%-a( ±2%) biztonságosan a 
páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén 
a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető 
jelzést ad. 
 

III. Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk 

18G rózsaszín 
színű kónusszal, 
méret: 1,2 mm 
átmérőjű, 40 
mm hosszú 

204 000 

20G sárga színű 
kónusszal, 

méret: 0,90 mm 
átmérőjű, 40 
mm hosszú 

42 000 

21G zöld színű 
kónusszal, 

méret: 0,80 mm 
átmérőjű, 40 
mm hosszú 

20 300 

22G fekete színű 
kónusszal, 

méret: 0,70 mm 
átmérőjű, 30 
mm hosszú 

1 700 

23G kék színű 
kónusszal, 

méret: 0,6 mm 
átmérőjű, 30 
mm hosszú 

5 000 

10.rész 

Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk Jellemzők: 
Rozsdamentes acélból készült vékonyfalú, sima felszínű, 

egyszer használatos, egyesével csomagolt,steril, nem 
toxikus, pirogén mentes tű. A tű egyik vége szúrásra 

alkalmas, precíziós lándzsahegy, ISO 9626 direktívának 
megfelelő, a másik oldalon polipropilén összetételű, 

kúpos csatlakozóval, kónusszal ellátott, melynek színe  
nemzetközileg elfogadott színkód a tű méretének, ill. az 

ISO 6009-nek megfelelően. A tűk egyesével tűtokban van 
elhelyezve, mely a MSZ EN 20594-1 szabványnak 

megfelel. A tűk hossza a MSZ EN ISO 7864 szabvány 1 
táblázatában megadott tűréshatárokon belül van. A tűk 

külső átmérője a MSZ EN ISO 9626 szabvány 8. 
pontjának 1. táblázatban megadott tűréshatáron belül van. 
A tűcső falvastagsága a MSZ EN ISO 9626 szabvány 1. 

táblázata szerint adott. Könnyen de biztonságosan 
nyitható a csomagolás, lehetővé téve a tű sterilitásának a 

megtartását.  

25G 
narancssárga 

színű kónusszal, 
méret: 0,5 mm 
átmérőjű, 16 
mm hosszú 

33 000 

 
Az Intézetbe történő beszállítástól a termék min. 1 év sterilitási idővel rendelkezzen! 

 
A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 12.657.914 HUF.  
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Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében 
fedezetet csoportosítson át az egyes részek között. (Ajánlatkérő a teljes, azaz 100 %-os 
mennyiségre kér árajánlatot, és a fedezet szempontjából is a 100 %-os mennyiséget tekinti 
irányadónak, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés során a szerződés időtartama 
alatt a felhívás 5. pontjában foglaltak szerint ténylegesen milyen mennyiség kerül 
lehívásra.) 
 

 
Ajánlatkérő jogosult a megjelölt mennyiségekhez képest -30 % lehívására, (azaz legalább 70 
% lehívásra kell kerüljön) az egységár vagy egyéb szerződéses feltétel változtatása nélkül.  
 
 
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 E3-5/2015 számon 
Megküldés dátuma: 2015.08.05 
 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
1. rész: igen 
2. rész: igen 
3. rész: igen 

4. rész: igen 
5. rész: igen 
6. rész: igen 

7. rész: igen 
8. rész: nem 
9. rész: nem 

10. 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:  
A 8. rész tekintetében csak olyan érvényes ajánlat érkezett, mely ajánlat esetében az ajánlat 
nettó összára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetet, és ajánlatkérő 
nem kíván a fedezet összegén módosítani, így ezen részre az eljárás eredménytelen a Kbt. 
76.§ (1) c) pontja alapján. 
 
A 9. részre kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; így ezen részre az eljárás 
eredménytelen a Kbt. 76.§ (1) b) pontja alapján. 
 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  Nem 
 

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

4. rész: 3 db 
5. rész: 3 db 
6. rész: 2 db 

7. rész: 3 db 
8. rész: 3 db 
9. rész: 3 db 

10. rész: 3 db 

 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
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részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 
 
1, Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5 

 
1. sz. rész Nettó ajánlati összár: 3.633.859 Ft 

2. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.521.000 Ft 

3. sz. rész Nettó ajánlati összár: 17.600 Ft 

8. sz. rész Nettó ajánlati összár: 2.618.000 Ft 

10. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.428.000 Ft 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
 
2, Ajánlattevő megnevezése: Fischer Medimarker Kft. 
Címe: 1124 Budapest, Meredek u. 13 

 
4. sz. rész Nettó ajánlati összár: 16.770 Ft 

6. sz. rész Nettó ajánlati összár: 53.590 Ft 

7. sz. rész Nettó ajánlati összár: 231.880 Ft 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
 

3, Ajánlattevő megnevezése: Dispomedicor Zrt. 
Címe: 4032 Debrecen, Füredi út 98. 

 
7. sz. rész Nettó ajánlati összár: 175.440 Ft 

10. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.439.490 Ft 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 
 

4, Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 
Címe: 9027 Győr, Csörgőfa sor 4. 

 
4. sz. rész Nettó ajánlati összár: 7.150 Ft 

5. sz. rész Nettó ajánlati összár: 15.290 Ft 

10. sz. rész Nettó ajánlati összár: 864.060 Ft 

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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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:  
 
Ajánlattevő megnevezése: Dispomedicor Zrt. 
Címe: 4032 Debrecen, Füredi út 98. 

Az 1. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott 
termék nem felel meg a kiírásnak,  

1.1: mert a kiírásban foglaltakkal ellentétben látható szennyeződés volt a fecskendőben 
használat közben, nehezen húzható ki a dugattyú, levegőt szív a folyadék mellé. A 
világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, lámpafényben. 

1.2: mert a kiírásban foglaltakkal ellentétben látható szennyeződés volt a fecskendőben 
használat közben, nehezen húzható ki a dugattyú, levegőt szív a folyadék mellé. A 
világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, lámpafényben. 

1.3: mert a kiírásban foglaltakkal ellentétben a világoskék beosztás nehezen látható, 
főleg este, lámpafényben. 

A 2. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert látható szennyeződés volt a fecskendőben használat közben. 
 

A 6. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert a világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, 
lámpafényben és nem rögzíthető stabilan egyes pumpákban. 
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A 8. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert kipróbálás alatt kijött a dugattyú a hengerből, több olyan 
pumpa van Intézetünkben, amelyek nem ismerték fel a fecskendőt. 
 

A 9. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert nem lehet beleilleszteni némelyik pumpába, kéri a kódot 
beillesztés után. 
 
Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 
Címe: 9027 Győr, Csörgőfa sor 4. 

 

Az 1. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott 
termék nem felel meg a kiírásnak, mert  

1.1: az általános követelményektől eltérően van vékonyítás a száron, a dugattyú 
hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak. 

1.2: az általános követelményektől eltérően van vékonyítás a száron, a dugattyú 
hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak. 

1.3: az általános követelményektől eltérően, van vékonyítás a száron, a dugattyú 
hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak. 

 
 

A 2. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert az általános követelményektől eltérően, van vékonyítás a 
száron, és a dugattyú hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak. 
 

A 3. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert az általános követelményektől eltérően, van vékonyítás a 
száron. 
 
Ajánlattevő megnevezése: Fischer Medimarker Kft. 
Címe: 1124 Budapest, Meredek u. 13 

 

A 3. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert nehezen kihúzható és visszafolyik a folyadék a dugattyú 
mellett a hengerbe. 
 

Az 5. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott 
termék nem felel meg a kiírásnak, mert kipróbálás során elhajlott a tű. 
 

A 8. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert az általános követelményekkel szemben, nehezen húzható a 
dugattyú és nem lehet stabilan rögzíteni egyes pumpákba. 
 

A 9. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően nem rögzíthető stabilan egyes pumpákban 
és nem riasztott a névleges űrtartalom kb. 96 %-a után. 
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Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5 

 

A 4. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert egy zacskóban 5 db található, a kiírás szerint egyesével 
csomagoltat kértünk megajánlani. 
 

Az 5. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott 
termék nem felel meg a kiírásnak, mert egy zacskóban 5 db található, a kiírás szerint 
egyesével csomagoltat kértünk megajánlani. 
 

A 7. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírással ellentétben egyes pumpák nem ismerték fel,  és 
nem riasztott a névleges űrtartalom kb. 96 %-a után. 
 

A 9. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék 
nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírással ellentétben, nem lehet stabilan rögzíteni a 
pumpákban. 
 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
1. rész: 
B. Braun Trading Kft. 
1023 Budapest, Felhévízi u. 5 

Nettó ajánlati összár: 3.633.859 Ft+Áfa 

 
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.  
 
2. rész: 
B. Braun Trading Kft. 
1023 Budapest, Felhévízi u. 5 

Nettó ajánlati összár: 1.521.000 Ft+Áfa 

 
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: 
B. Braun Trading Kft. 
1023 Budapest, Felhévízi u. 5 

Nettó ajánlati összár: 17.600 Ft+Áfa 
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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.  
 
4. rész: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 
9027 Győr, Csörgőfa sor 4 
Nettó ajánlati összár: 7.150 Ft+Áfa 

 
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: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 
9027 Győr, Csörgőfa sor 4 
Nettó ajánlati összár: 15.290 Ft+Áfa 

 
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: 
Fischer Medimarker Kft. 
1124 Budapest, Meredek u. 13 

Nettó ajánlati összár: 53.590 Ft+Áfa 

 
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: 
Dispomedicor Zrt. 
4032 Debrecen, Füredi út 98. 

Nettó ajánlati összár: 175.440 Ft+Áfa 

 
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.  
 
10. rész 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 
9027 Győr, Csörgőfa sor 4 
Nettó ajánlati összár: 864.060 Ft+Áfa 
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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:  
B. Braun Trading Kft 1., 2., és a 3. rész vonatkozásában:  
B. Braun Medical Kft (1023 Budapest, Felhévizi út 5) 
12.1. Pénzügyi –gazdasági alkalmasság igazolása P1 pont (beszámoló: mérleg szerinti 
eredmény) 
12. 2 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: 2016.01.06 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2016.01.15 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:. 2016.01.04 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.01.05 
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. 
 


