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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: 

 

„Kötszerek beszerzése” 
 

 

Rész Megnevezés Méret Me.e. 
Igényelt 

mennyiség 

  

Rugalmas pólya 10 cm x 5 m db 9 000 

1 

Jellemzők: Nem steril, ömlesztett kiszerelés max. 100 db/doboz       

  

2 Sebkötözőszer 5 cm x 10 cm párnával +/-10% 9-10 cm x 14-16 cm  db 140 

3 Sebkötözőszer 5 cm x 15 cm párnával +/-10% 9-10 cm x 19-21 cm  db 140 

4 Sebkötözőszer 5 cm x 20 cm párnával +/-10% 9-10 cm x 24-26 cm  db 80 

  

Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, öntapadó, átlátszó, 
légáteresztő, rugalmas anyagú, hipoallergén filmkötszer, 
alkalmazkodik a testvonalakhoz, sebpárnája 100 % polimerizált 
viszkóz anyagú, jó nedvszívó képességű, könnyen 
eltávolítható.Vízálló, légáteresztő. 
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Rész Megnevezés Méret Me.e. 
Igényelt 

mennyiség 

5 Sebkötözőszer min. 3 cm x 4 cm párnával 6-7 cm x 7-8 cm  db 8 000 

  

Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, öntapadó szemiokluzív 
külső filmréteggel ellátott, vízálló, rugalmas anyagú, hipoallergén, 
sebpárnája 100 % polimerizált viszkóz anyagú, jó nedvszívó 
képességű (alapanyaga nem filmalapú) 

      

6 Sebkötözőszer min. 3 cm x 4 cm párnával 6-7 cm x 7-8 cm  db 1 000 

  
Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, öntapadó, rugalmas nem 
szőtt anyagból készült, hipoallergén, sebpárnája 100 % 
polimerizált viszkóz anyagú, jó nedvszívó képességű 

      

7 Sebkötözőszer 12-14 cm x 21-24 cm  db 200 

  

Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, nem vágható, 100 %-
osan természetes anyagból készült, nagy nedvszívó képességű, 
központi pelyhesített cellulózréteggel, gyapotból készült sebbel 
érintkező belső réteggel, külső felülete folyadéklepergető, nem 
szőtt anyagból készült.  

      

8 Sebkötözőszer  4cmX2,5 cm párnával +/-10% 7-9 cm x 5-7 cm  db 1 000 

9 Sebkötözőszer  6cmX2,5 cm párnával +/-10% 9-11- cm x 5-7 cm  db 800 

10 Sebkötözőszer  10cmX2,5cm párnával +/-10% 14-16 cm x 5-7 cm  db 700 

11 Sebkötözőszer   15cmX5cm párnával +/-10% 19-20 cm x 9-11 cm  db 200 

12 Sebkötözőszer 5cmX10cm párnával +/-10% 9-11cmx14-16 cm  db 100 

13 Sebkötözőszer 5,5cmx5,5 cm párnával +/-10% 9-11cmx9-11 cm db 200 

  

Jellemzők: steril, egyesével csomagolt öntapadó, puha,  nem 
szőtt anyagból készült, nedvszívó párnával ellátott, légáteresztő, 
bőrbarát ragasztóanyaggal bevont hypoallergén, sebbe nem 
ragadó kötszer.  

      

14 Kanül rögzítő 6-7 cm x 7-8 cm  db 12 000 

  
Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, omega alakú, áttetsző, 
légáteresztő membránból készülő habszivacs keretben, 
rugalmas csíkokkal 

      

15 Kanülrögzítő 6-7cm x 8-9 cm  db 4 000 

  
Steril, egyesével csomagolt, áttetsző, légáteresztő membránból 
készült, keret és bevágás nélküli, hypoallergén kötszer  kanülök 
rögzítéséhez. 

      

16 Kanülrögzítő 10-12 cm x 12-14cm  db 3 000 

  

Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, átlátszó, szemioklúzív, 
öntapadó, poliuretán filmkötszer, hipoallergén akril-ragasztóval, 
centrális és perifériás vénás kanülők, dialízis kanülők és artériás 
katéterek rögzítéséhez, bevágás és sebpárna nélküli kivitelben 
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Rész Megnevezés Méret Me.e. 
Igényelt 

mennyiség 

17 Kanülrögzítő 6-7cmX7-8cm  db 8 000 

18 9-10cmX10-11cm  db 800 

  

Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, öntapadó, légáteresztő, 
rugalmas anyagú, hipoallergén, bőrbarát,  nem szőtt anyagból 
készült, könnyen eltávolítható, sebbe nem ragadó, sebpárnával 
rendelkező, az egyik rövidebb oldalán bevágott, vénakanül 
rögzítésére alkalmas tapasz.  

      

19 Kanülrögzítő 8-9cmX11-13cm  db 300 

  

Jellemzők: Steril, egyesével csomagolt, átlátszó, szemioklúzív, 
öntapadó filmkötszer, melynek zseléalapja klórhexidint tartalmaz.  
Centrális és perifériás vénás kanülők, dialízis kanülök és artériás 
katéterek rögzítéséhez, bevágás és sebpárna nélküli kivitelben 

      

20 Kanülrögzítő 8-9cmX9-10cm  db 300 

  

Jellemzők:: Steril, egyesével csomagolt, átlátszó, szemiokluzív, 
légáteresztő, vízálló, hipoallergén, öntapadó, egyik oldalon 
bevágott, poliuretán filmkötszer. Az intravaszkuláris katéter 
rögzítését megkönnyíti a kötszer merevítését elősegítő 
papírkeret, mely a kötszer szélét körben, vagy a teljes kötszert 
befedheti. 

      

21 Kanülrögzítő 6-7cmX7-8cm  db 2 400 

  

Jellemzők: Egyesével csomagolt, steril, átlátszó , légáteresztő, 
filmkötszer, amely kitünően idomul a testvonalakhoz. 
Felhelyezését papírkeret, vagy a teljes kötszert befedő 
papírréteg segíti elő. Bevágás nélküli kivitel. 

      

  

22 Műtéti fólia 28-31 cm x 30-32 cm  db 90 

23 Műtéti fólia  40-42 cm x 40-42 cm  db 100 

24 Műtéti fólia                                                         80-85cmX130-135cm db 120 

  

Jellemzők: steril, egyesével csomagolt, légáteresztő, megbízható 
tapadású, testvonalát követő, átlátszó, hipoallergén műtéti fólia 
Elfogadjuk az "5,2 cm x 7,4 cm öntapadó nyílással ellátott 
fóliát is. 

      

25 Műtéti fólia 40-42 cm x 40-42 cm  db 80 

  
Jellemzők: steril, egyesével csomagolt, légáteresztő, átlátszó, 
test vonalát követő, hipoallergén műtéti fólia, közepén öntapadó 
nyílással. A nyílás nagysága: 9cmX12cm +/-10% 

      

26 Műtéti fólia 56-60 cm x 85 cm +/-5% db 1 000 

  
Jellemzők: steril, egyesével csomagolt műtéti -antiszeptikus, 
betadinnal átitatott- fólia, biztonságosan tapad a bőrön. 

      

27 Papírvatta  20-25cmX20-25cm  kg 2 300 

  
Jellemzők: Nem steril, méretre vágott, puha szerkezetű 
papírtörlő, jó nedvszívó képességű, 5 kg-os kiszerelésben 

      

28 Papírvatta  35-40cmX55-60cm  kg 100 

  
Jellemzők: Nem steril, méretre vágott, puha szerkezetű 
papírtörlő, jó nedvszívó képességű, 0,5 kg-os kiszerelésben 

      

29  Papírvatta tekercs perforált lappal 
kb. 500 db 4x5 cm 
lap/tekercs 

tekercs 600 

  

Jellemzők: Nem steril, perforált lappal 
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Rész Megnevezés Méret Me.e. 
Igényelt 

mennyiség 

30 Puha vatta (100 % pamut) 500 g kg 60 

  Jellemzők: Nem steril, 100 % pamut       

31 Szemészeti vatta 500 g kg 40 

  Jellemzők: nem steril, 100 % pamut       

32 Műanyag pálca szájápoláshoz (3 db/csomag) 3900 db db 3 900 

  Jellemzők: Kis kiszerelésben, ízesített vattafejjel        

  

Sebzáró csík  6-7mmX100-120mm  db 100 

33 

Jellemzők: steril, hipoallergén, nem szőtt anyagból készült, egyik 
oldalán ragasztóval rétegezett, levegő és vízpára áteresztő 
képességű, lekerekített végekkelellátott csík. 10 db/csomag 

      

Műtéti kötszercsomag steril (csecsemő és gyermek szívsebészeti 
ellátásra) 

  db 400 

34 
Jellemzők: Steril, előre csomagolt, a csomag belsejében több 
paraméteres integrátor csíkkal 

      

  Tartalma:       

  2 db hasi törlő 30 cm x 40 cm (6 rétegű), röntgencsíkkal       

  
40 db hasi törlő 13 cm x 15 cm (10 db kötve, 8 rétegű, 
sterilizálásra nem keményedő, atraumatikus röntgencsíkkal) 

      

  10 db 20 cm x 20 cm mull-lap (átkötve)       

  20 db 40 cm x 50 cm mull-lap (átkötve)       

  
60 db 7,5 cm x 7,5 cm Mesoft (10 db átkötve, sterilizálásra nem 
keményedő, atraumatikus röntgencsíkkal) 

      

  Gömbtörlő 30cm X 30cm 6 db       

  2 db szegett mull-pólya (10 cm x 5 m)       

  1 pár cérnakesztyű (8-as, M-es méret)        
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Műtéti kötszercsomag steril (felnőtt szívsebészeti ellátásra)   db 1 000 

35 
Jellemzők: Steril, előre csomagolt, a csomag belsejében több 
paraméteres integrátor csíkkal 

      

  Tartalma:       

  
20 db hasi törlő 30 cm x 40 cm (6 rétegű, sterilizálásra nem 
keményedő, atraumatikus röntgencsíkkal) 

      

        

  

200 db hajtogatott 16 rétegű mull lap 40x50cm (9 db 
csomag,csomagonként 20 db átkötve, 1csomag 10 db-os 
röntgencsík nélküli)       

  30 db 16 rétegű hajtogatott mull lap 20 x 40 cm        

  
(3 db csomag, csomagonként 10 db átkötve, sterilizálásra nem 
keményedő, atraumatikus röntgencsíkka) 

      

  10 db Preparáló tampon 10 x 12 cm       

  2 db szegett mull-pólya 10 cm x 5 m       

  3 db Rugalmas pólya 10 cm x 5 m (nyújtott állapotban)       

  3 pár Cérnakesztyű (2M-es, és 1 L-es méretben)        

 

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 eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII tv .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 E3-7/2015 számon 
Megküldés dátuma: 2015.09.17 
 

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: nem 
8. rész: igen 
9. rész: igen 

10. rész: igen 
11. rész: igen 
12. rész: igen 
13. rész: igen 
14. rész: nem 
15. rész: igen 
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: igen  
27. rész: igen 

28. rész: igen 
29. rész: igen 
30. rész: igen 
31. rész: igen 
32. rész: igen 
33. rész: igen 
34. rész: nem 
35. rész: nem 

 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
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fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:  

A 7, 14., 18.,  sz. részre kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; így ezen részre az 
eljárás eredménytelen a Kbt. 76.§ 1 b) pontja alapján. 

A 25. sz. részre nem érkezett ajánlat; így ezen részre az eljárás eredménytelen a Kbt. 76.§ (1) 
a) pontja alapján. 

A 34., 35. rész tekintetében csak olyan érvényes ajánlat érkezett, mely ajánlatok 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. 

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

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

10. rész: 2 db 
11. rész: 4 db 
12. rész: 3 db 
13. rész: 3 db 
14. rész: 1 db 
15. rész: 4 db 
16. rész: 6 db 
17. rész: 4 db 
18. rész: 1 db 

19. rész: 1 db 
20. rész: 4 db 
21. rész: 6 db 
22. rész: 4 db 
23. rész: 3 db 
24. rész: 1 db 
25. rész: 0 db 
26. rész: 1 db 
27. rész: 3 db 

28. rész: 3 db 
29. rész: 3 db 
30. rész: 3 db 
31. rész: 3 db 
32. rész: 3 db 
33. rész: 4 db 
34. rész: 1 db 
35. rész: 2 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: Mölnlycke Health Care Kft. 

Címe: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

 

2. sz. rész Nettó ajánlati összár: 28.420 Ft 
3. sz. rész Nettó ajánlati összár: 32.340 Ft 
4. sz. rész Nettó ajánlati összár: 21.680 Ft 
5. sz. rész Nettó ajánlati összár: 168.000Ft 
6. sz. rész Nettó ajánlati összár: 14.000 Ft 
11. sz. rész Nettó ajánlati összár: 10.000 Ft 
12. sz. rész Nettó ajánlati összár: 3.600 Ft 
16. sz. rész Nettó ajánlati összár: 354.000 Ft 
20. sz. rész Nettó ajánlati összár: 31.200 Ft 
21. sz. rész Nettó ajánlati összár: 158.400 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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2, Ajánlattevő megnevezése: Hartmann-Rico Hungária Kft. 

Címe: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

 

1. sz. rész Nettó ajánlati összár:   531.900 Ft 
3. sz. rész Nettó ajánlati összár:   17.136 Ft 
4. sz. rész Nettó ajánlati összár:   10.080 Ft 
8. sz. rész Nettó ajánlati összár:   10.460 Ft 
9. sz. rész Nettó ajánlati összár:   11.648 Ft 
10. sz. rész Nettó ajánlati összár: 15.960 Ft 
11. sz. rész Nettó ajánlati összár: 7.080 Ft 
16. sz. rész Nettó ajánlati összár: 207.000 Ft 
17. sz. rész Nettó ajánlati összár: 112.800 Ft 
21. sz. rész Nettó ajánlati összár: 93.600 Ft 
22. sz. rész Nettó ajánlati összár: 40.500 Ft 
23. sz. rész Nettó ajánlati összár: 89.900 Ft 
27. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.251.200 Ft 
28. sz. rész Nettó ajánlati összár: 65.200 Ft 
29. sz. rész Nettó ajánlati összár: 147.000 Ft 
30. sz. rész Nettó ajánlati összár: 35.340 Ft 
31. sz. rész Nettó ajánlati összár: 27.840 Ft 
32. sz. rész Nettó ajánlati összár: 67.860 Ft 
33. sz. rész Nettó ajánlati összár: 9.400 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: 3 Med Egészségügyi és Szociális Szolgáltató, Kereskedelmi  

 Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe: 2092 Budakeszi, Rózsa utca 13. 

 

16. sz. rész Nettó ajánlati összár: 297.000 Ft 
19. sz. rész Nettó ajánlati összár: 639.000 Ft 
21. sz. rész Nettó ajánlati összár: 158.400 Ft 
22. sz. rész Nettó ajánlati összár: 25.020 Ft 
24. sz. rész Nettó ajánlati összár: 92.640 Ft 
26. sz. rész Nettó ajánlati összár: 5.896.000 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, Csőrgőfa sor 4. 

 

1. sz. rész Nettó ajánlati összár:   531.000 Ft 
27. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.214.400 Ft 
28. sz. rész Nettó ajánlati összár: 52.000 Ft 
29. sz. rész Nettó ajánlati összár: 142.200 Ft 
30. sz. rész Nettó ajánlati összár: 54.000 Ft 
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31. sz. rész Nettó ajánlati összár: 39.200 Ft 
32. sz. rész Nettó ajánlati összár: 60.450 Ft 
33. sz. rész Nettó ajánlati összár: 9.250 Ft 
 

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

 

5, Ajánlattevő megnevezése: Dispomedicor Zrt. 

Címe: 4032 Debrecen , Füredi út 98. 

 

1. sz. rész Nettó ajánlati összár    603.000 Ft 
16. sz. rész Nettó ajánlati összár: 261.000 Ft 
17. sz. rész Nettó ajánlati összár: 136.000 Ft 
21. sz. rész Nettó ajánlati összár: 115.200 Ft 
22. sz. rész Nettó ajánlati összár: 22.500 Ft 
23. sz. rész Nettó ajánlati összár: 43.000 Ft 
27. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.633.000 Ft 
28. sz. rész Nettó ajánlati összár: 32.000 Ft 
29. sz. rész Nettó ajánlati összár: 258.000 Ft 
30. sz. rész Nettó ajánlati összár: 42.600 Ft 
31. sz. rész Nettó ajánlati összár: 29.600 Ft 
32. sz. rész Nettó ajánlati összár: 132.600 Ft 
34. sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.864.000 Ft 
35. sz. rész Nettó ajánlati összár: 6.560.000 Ft 
 

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

6, Ajánlattevő megnevezése: Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe 

Címe: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

 

1. sz. rész Nettó ajánlati összár:   774.000 Ft 
8. sz. rész Nettó ajánlati összár:   7.600 Ft 
11. sz. rész Nettó ajánlati összár: 7.700 Ft 
12. sz. rész Nettó ajánlati összár: 3.050 Ft 
13. sz. rész Nettó ajánlati összár: 4.400 Ft 
16. sz. rész Nettó ajánlati összár: 276.000 Ft 
17. sz. rész Nettó ajánlati összár: 104.000 Ft 
21. sz. rész Nettó ajánlati összár: 96.000 Ft 
 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

 
7, Ajánlattevő megnevezése: Allegro Kft. 

Címe: 1045 Budapest, Berlini u 47-49. 

 

2. sz. rész Nettó ajánlati összár:   46.060 Ft 
3. sz. rész Nettó ajánlati összár:   57.260 Ft 
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4. sz. rész Nettó ajánlati összár:   35.200 Ft 
8. sz. rész Nettó ajánlati összár:   27.000 Ft 
11. sz. rész Nettó ajánlati összár: 18.800 Ft 
15. sz. rész Nettó ajánlati összár: 428.000 Ft 
16. sz. rész Nettó ajánlati összár: 408.000 Ft 
17. sz. rész Nettó ajánlati összár: 464.000 Ft 
21. sz. rész Nettó ajánlati összár: 244.800 Ft 
22. sz. rész Nettó ajánlati összár: 38.700 Ft 
23. sz. rész Nettó ajánlati összár: 89.200 Ft 
33. sz. rész Nettó ajánlati összár: 10.000 Ft 
 

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

 
 

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: Mölnlycke Health Care Kft. 

Címe: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

7. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 10 cm x 23 cm-es a 
sebkötözőszer. 

8. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 3 cm x 4 cm-es a 
párna. 
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9. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 9 cm x 10 cm-es a 
sebkötözőszer. 

10. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 9cm x 15 cm-es a 
sebkötözőszer. 

13. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert 6 cm x 7 cm-es a sebkötözőszer.  

15. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 6 cm x 7 cm-es a 
kanülrögzítő. 
 
 

Ajánlattevő megnevezése: Hartmann-Rico Hungária Kft. 

Címe: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

2. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 4 cm x 11 cm-es a 
párna.  

6. rész vonatkozásában az Kft ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 7,2 cm x 5 cm-es a 
sebkötözőszer. 

7. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 15 cm x 20 cm-es a 
sebkötözőszer. 

12. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a termék a kiírástól eltérően 15 cm x 8 
cm, a párna 11 cm x 3,8 cm. 

13. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert 10 cm x 8 cm-es a sebkötözőszer, a párna 
mérete 6.5 cm x 4 cm. 

15. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírással ellentétben 6 cm x 7 cm-es a 
kanülrögzítő. 

20. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 9 cm x 7 cm-es a 
kanülrögzítő  

35. rész vonatkozásában az ajánlata Kft a Kbt. 74.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen, a 
hiánypótlást követően sem nyújtott be termékmintát. 

 
Ajánlattevő megnevezése: Dispomedicor Zrt. 

Címe: 4032 Debrecen , Füredi út 98. 

18. rész vonatkozásában az ajánlata azonban a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, 
mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 10 cm x 12 cm-
es a kanülrögzítő. 

20. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően rövid, 7 cm x 9 cm-es 
a kanülrögzítő  
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33. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert szakad, nem tartja össze a sebszéleket, 
így alap feladatának nem felel meg. 
 

 

Ajánlattevő megnevezése: Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe 

Címe: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

9. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírással ellentétben a párna 3cm x 6 
cm-es. 

15. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 6 cm x 7 cm-es a 
kanülrögzítő. 

20. rész vonatkozásában az ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a 
megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően 7 cm x 9 cm-es a 
kanülrögzítő.  
 

Ajánlattevő megnevezése: Allegro Kft. 

Címe: 1045 Budapest, Berlini u 47-49. 

14. rész vonatkozásában az ajánlata azonban a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, 
mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, nem omega alakú. 
 

 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
1. rész: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 

9027 Győr, Csörgőfa sor 4 

Nettó ajánlati összár: 531.000 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.  
 
2. rész: 
Mölnlycke Health Care Kft 

1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

Nettó ajánlati összár: 28.420 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.  
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3. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 17.136 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.  
 
4. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 10.080 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: 
Mölnlycke Health Care Kft 

1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

Nettó ajánlati összár: 168.000 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.  
 
6. rész: 
Mölnlycke Health Care Kft 

1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

Nettó ajánlati összár: 14.000 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.  
 
 
8. rész: 
Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Nettó ajánlati összár: 7.600 Ft+Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági 
követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a 
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felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 
9. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 11.648 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: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 15.960 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.  
 
11. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 7.080 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.  
 
12. rész: 
Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Nettó ajánlati összár: 3.050 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.  
 
13. rész: 
Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Nettó ajánlati összár: 4.400 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.  
 
15. rész: 
Allegro Kft. 

1045 Budapest, Berlini u 47-49. 

Nettó ajánlati összár: 428.000 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.  
 
16. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 207.000 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.  
 
17. rész: 
Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepe 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 

Nettó ajánlati összár: 104.000 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.  
 
19. rész: 
3 Med Egészségügyi és Szociális Szolgáltató,  

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2092 Budakeszi, Rózsa utca 13. 

Nettó ajánlati összár: 639.000 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.  
 
20. rész: 
Mölnlycke Health Care Kft 

1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 
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Nettó ajánlati összár: 31.200 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.  
 
21. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 93.600 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.  
 
22. rész: 
Dispomedicor Zrt. 

4032 Debrecen , Füredi út 98. 

Nettó ajánlati összár: 22.500 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.  
 
23. rész: 
Dispomedicor Zrt. 

4032 Debrecen , Füredi út 98. 

Nettó ajánlati összár: 43.000 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.  
 
24. rész: 
3 Med Egészségügyi és Szociális Szolgáltató,  

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2092 Budakeszi, Rózsa utca 13. 

Nettó ajánlati összár: 92.640 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.  
 
 



 16 

26. rész: 
3 Med Egészségügyi és Szociális Szolgáltató,  

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2092 Budakeszi, Rózsa utca 13. 

Nettó ajánlati összár: 5.896.000 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.  
 
27. rész: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 

9027 Győr, Csörgőfa sor 4 

Nettó ajánlati összár: 1.214.400 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.  
 
28. rész: 
Dispomedicor Zrt. 

4032 Debrecen , Füredi út 98. 

Nettó ajánlati összár: 32.000 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.  
 
29. rész: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 

9027 Győr, Csörgőfa sor 4 

Nettó ajánlati összár: 142.200 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.  
 
30. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 35.340 Ft+Áfa 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági 
követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a 
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felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
 
31. rész: 
Hartmann-Rico Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

Nettó ajánlati összár: 27.840 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.  
 
32. rész: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 

9027 Győr, Csörgőfa sor 4 

Nettó ajánlati összár: 60.450 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.  
 
33. rész: 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. 

9027 Győr, Csörgőfa sor 4 

Nettó ajánlati összár: 9.250 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.  
 
 

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: 
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 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
Mercator Medical SA Magyarországi fióktelepe ajánlatában: 
Mercator Medical SA 31-327 Kraków, ul. H. Modrzejewskiej 30.  
M1) feltétel : Referencia Igazolása 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016.02.03 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2016.02.12 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:. 2016.02.02 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.02.02 
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. 
 


