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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: 
„Mellkasi szívók, szűrők, filterek beszerzése” 

Rész Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 
Újszülöttek és csecsemők részére több rekeszű /3 kamrás/ merev falú 
milliliter beosztású (10 ml) legalább 2000 ml befogadó képességű egyszer 
használatos, vízzáras félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mechanikus 
szeleppel. Saját steril filtere van a vér és vízrendszer között. Automata 
pozitív és negatív nyomású szeleppel rendelkezzék, mely a beteg és a tartály 
közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. Rendelkezzen autoregulációs 
szeleppel mely a vacuumrendszer és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést 
szolgálja. A hozzátartozó csőrendszer latex mentes legyen, a distalis végen 
beépíthető HEIMLEICH szeleppel. Felfüggesztve és állítva is használható.  

310 
HEIMLEICH szelep 10 

1 

A fenti kritériumoknak megfelelő zárt mellkasi szívórendszer, mely 120 
mikronos filtert tartalmaz, zárt rendszerben rigid vérvisszaadó tartállyal 
rendelkezik, mely 40 micron nagyságú filtert tartalmaz. A tartály speciális 
szerelékkel van ellátva, mellyel a szívást a beteg felől folyamatossá lehet 
tenni. A vér adalék hozzáadása nélkül adható vissza a betegnek. 

10 
2 Felnőtt betegek számára több rekeszű /3-4 kamrás/ merevfalú milliliter 

beosztású , legalább 2000 ml befogadóképességű egyszer használatos, 
vízzáras, vagy félszáraz zárt mellkasi szívórendszer mely a szív és 
mellkasi műtétek posztoperatív időszakában mind vér, mind folyadék, mind 
a levegő eltávolítására és mennyiségének monitorizálására szolgál a pleura 
űrből és a mediasztinumból. Legalább 40 cmH2O negatív nyomás 
generálására alkalmas legyen. A szívóerőt folyamatosan szolgáltassa, ne 
legyen szükség egy kieresztő szelep manuális nyomására a draincsövek kézi 
kiürítése után. Alkalmas arra, hogy helyreállítsa és fenntartsa a fiziológiás 
intrathoracalis nyomásgrádienst, mely lehetővé teszi a tüdők expandálását. 
Függesztve és állítva is használható.  Szekvenciális "cső-elzáró lap" és 
automata negatív nyomású szelep akadályozza meg a levegő bejutását a 
mellkasba. A hozzá tartozó csőrendszer latex mentes. 

950 
3 A 2. részben leírt termék technikai paramétereinek megfelelő, felnőtt 

betegek részére alkalmas egyszer használatos vízzáras vagy félszáraz zárt 
mellkasi szívó rendszer, amely pposztoperatív autoanszfúziós rendszerrel 
ellátott.  Az autotranszfúziós rendszer legalább 750 ml-es vérvisszaadó 
zsákot tartalmazzon.  Saját filterrendszere legyen, a vérvisszaadó zsák 
többször használható legyen. A rendszer latex mentes legyen.  25 
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4 Lélegeztető filter felnőtt betegek részére: alkalmas baktériumok és vírusok 
eltávolítására a gázokból mechanikus lélegeztetés során.Hő és páracserélő. 
Baktérium eltávolítás hatékonysága 99.9999 % 48 órán át. A filter légúti 
ellenállása maximum 1,5 vízcm, keletkező légúti pára legalább 36 mg/L 
Védje a beteget a kereszt kontaminációtól, súlya ne legyen több 45gr-nál.. 
Két összeköthető nyílása 22/15 és felejen meg ISO 5356-1 és ISO594-2 nek. 
Capnográf csatlakozója luer-lock legyen. Anyaga és előállítása feleljen meg 
a nemzetközi szabványnak (cGMP,FDA,93/42 CEE, BS/. 

1 300 
Lélegeztető filter gyermekek részére súlycsoportok szerint: 

 
HME , Önpárásító, légzőkörbe csatlakoztatható, Holttere 2-4 ml, 0-3 kg 
súlycsoportú betegnek 150 
HMEF , Önpárásító+ baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakoztatható, 
Holttere 11 ml, 3-8 kg súlycsoportú betegnek 

310 
HMEF, önpárásító+baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakoztatható, 
Holttere 29 ml, 8-20 kg súlycsoportú betegnek 

240 

5 

HMEF, önpárásító+baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakoztatható, 
Holttere 44 ml, 20 kg feletti súlycsoportú betegnek 

700 
6 Baktérium filter Servo 900 C típusú lélegeztető gép exp. nyomás 

transduceréhez 720 
7 Baktérium filter Servo 300 típusú lélegeztető gép exp. nyomás 

transduceréhez 180 
8 Baktérium filter DRÄGER EVITAL típusú lélegeztetőgéphez (MX 02650)  

5 
Csapra szerelhető vízszűrő 2 hétig használható csere nélkül  

185 
9 

Csapra szerelhető vízszűrőhöz adapter   10 
Zuhanyra szerelhető vízszűrő 20 10 
Zuhanyra szerelhető vízszűrőhöz adapter 5 

11 Baktérium vírus páravisszatartó filter lélegeztetőgép védelemre 15*22 mm 
99,99999 % szűrőképesség 90 

12 Infúziós üveghez krisztaloid oldatok szűrésére alkalmas filter: többszöri 
kivétel lehetősége, baktérium szűrős levegőző, jó fogású, biztonságos, 
időtakarékos, könnyű és pontos beszúrás kemény dugók esetében is, 
egyszerű nyitás-zárás az integrált rugós zárófedéllel, stabil, jól zárható 
kapcsolat a gyógyszeres üveg és fecskendő között, biztos kivétel, nagyobb 
térfogat esetén is, (nyomásbiztos szűrőmembrán), a gyógyszerek megbízható 
védelme a bakteriális kontamináció veszélyétől, gazdaságos többszöri 
kivételkor is tárolóüvegek esetében is csaknem maradéktalan kiürülést 
eredményez. 5 mikronos részecske szűrővel ellátva 16 100 

13 Infúziós szűrő -0,2 mikr. Intravénás filter szett: alkalmas legyen: 
baktériumok és endotoxinok eltávolítására, membrán pozitív Nylon töltésű 
és 0,2 mikron nagyságú legyen, 96 órán át használható legyen, a filter és 
hosszabító cső gumi és latex mentes legyen luer-lock csatlakozással. 1 000 

14 Hemokoncentrátror gyermekek részére: Polymix membrán, felszíne 
legalább 0,2 m2, feltöltő volumen 17-20 ml legyen. Vér bemenet-kimenet 
luer-lock legyen, vérátáramlás 20-100ml/min között legyen, a membrán 
nyomásállósága max. 600 Hgm, folyamatos  lassú ultrafiltrálást (SCFU), 
folyamatos hemodialízist (CWHD) biztosítson. 10 

15 Hemoconcentrator felnőttek részére csőkészlettel együtt szettben: a filter 
anyaga Polysulfone, Effectív membrán felület legalább 1,2m2, vér kimenet 
slipconnector luer-lock legyen, filter kimenet 1/2" (1/4"adapter).  90 

16 Intrakardiális felnőtt szívófej: 7 mm-es végű 32 cm hosszú. A szíven 
belüli gyors folyadék elszívást elősegítő, ergonómkus /a végen kerek, az 
oldalán hosszúkás/ nyílásokkal ellátott egyszer használatos szívófej. Merev 
falú, hajlított, stabil, biztos fogást biztosító kiképzéssel, ¼-es véggel 900 
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17 Transzfúziós szűrő cell saverhez A szűrő csökkentse a zsír, leukocyta és 
anafiltoxin C3 szintet, valamint távolítsa el a szöveti törmeléket, 
mikroaggregátumokat a műtési területről elszívott mosott, vagy nem mosott 
vérből. Hazsnálható legyen műtét alatt és műtétet követően. Térfogata 
maximálisan 20 ml legyen, nagy áramlási sebességgel, túlnyomásos 
transzfúzió adagolására is legyen lehetőség. Hagyományos 
mikroaggregátum eltávolító transzfúziós szerelékként is alkalmazható 
legyen. Latex mentes. 20 

 

 

 

3. A választott eljárás fajtája:  
hirdetmény közzététele nélküli, a Kbt.122/A. §  pontja 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: 
Megküldés dátuma: 2015.08.26. 
GAZD E3-6/2015 
 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
1. rész:   igen 
2. rész:   igen 
3. rész:   nem 
4. rész:   nem 
5. rész:   igen 
6. rész:   nem 
7. rész:   nem 
8. rész:   nem 
9. rész:   igen 
10. rész: igen 
11. rész: nem 
12. rész: igen 
13. rész: igen 
14. rész: nem 
15. rész: nem 
16. rész: nem 
17. rész: nem 
 

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:  
3. rész: az ajánlattevő nem tett az anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot 

(Kbt. 76. § (1) c)) 
4. rész: az ajánlattevő nem tett az anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot 

(Kbt. 76. § (1) c)) 
6. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
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7. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 

8. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 

11. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 

14. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 

15. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 

16. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 
vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 

17. 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:   
nem 
 

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

10. rész: 1 db 
11. rész: 0 db 
12. rész: 1 db 
13. rész: 1 db 
14. rész: 0 db 
15. rész: 0 db 
16. rész: 0 db 
17. rész: 0 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: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
1. rész: nettó 2.430.450 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

2. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
2. rész: nettó 6.597.750 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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3. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
3. rész: nettó 612.500 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

4. rész: 

Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
4. rész: nettó 1.027.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

5. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
5. rész: nettó 408.010 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

6. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
7. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
8. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
9. rész: 

Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
9. rész: nettó 5.124.500 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

10. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
10. rész: nettó 641.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

11. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
12. rész: 

Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
12. rész: nettó 2.334.500 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

13. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
13. rész: nettó 520.000 Ft 
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Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

14. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
15. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
16. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 
17. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

 

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: --- 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
1. rész: 

Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
1. rész: nettó 2.430.450 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. 
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2. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
2. rész: nettó 6.597.750 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: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
5. rész: nettó 408.010 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: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
9. rész: nettó 5.124.500 Ft 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

10. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
10. rész: nettó 641.000 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. 
 

12. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
12. rész: nettó 2.334.500 Ft 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

13. rész: 
Neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
13. rész: nettó 520.000 Ft 
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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) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

 

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

a Kbt. 124. § (8) f) pontja szerint a szerződés az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldését követően megköthető. 

 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

a Kbt. 124. § (8) f) pontja szerint a szerződés az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldését követően megköthető. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. 12. 07. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. 12. 07. 

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. 


