
 



14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  

Postai cím: Haller út 29 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1096 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével. 
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek. 
— a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít, 
— a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül, 
— az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le, 
— soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget, 
— a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. 
Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról,valamint arról, hogy az 
adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszerüzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő 
részére. 
Ajánlatkérő az egyes részek esetében a megjelölt mennyiségektől -30 %-kal eltérhet. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt  

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 248-453796 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 15681/2016(KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Műtős sapka hátul gumis 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 



 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
1.sz. rész nettó ajánlati összár: 112.400 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 12 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
1.sz. rész nettó ajánlati összár: 112.400 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

2. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
2.sz. rész nettó ajánlati összár: 285.420 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:  



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

2. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 

2.sz. rész nettó ajánlati összár: 285.420 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítási feladatok  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe:    3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
Adószám: 11170970-2-10 
Az ajánlatok áttekintésre kerültek, ezt követően hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és indokláskérés került kiküldésre 
valamennyi ajánlattevő részére 2017. április 13.-án, amelyben 2017. április 20. 12.00 óra került megjelölésre határidőként az 
alábbiak szerint: 
 
 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSTÁSKÉRÉS  
 

 
1./   

Az Ajánlattevő neve: bella-Hungária Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 

1./  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 6. Az ajánlat tartalma pontban rögzíti: 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az 
alábbi sorrend betartása mellett: 
n/ Átláthatósági nyilatkozat 
 
Ajánlattevő nem csatolta átláthatósági nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás keretében kérem, szíveskedjék csatolni átláthatósági nyilatkozatát (A Közbeszerzési Dokumentumok erre vonatkozóan 
tartalmaznak iratmintát.) 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig fenti iratot nem csatolta. 
 
2./ 
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1. pontjában előírta: 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, 
akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében hivatkozik 
továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is. 



Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 13. oldal, II. rész 
A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) e) pontjában (A gazdasági szereplő tud e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók……) pontjában nem adta meg a választ (igen vagy nem), valamint a kibocsátó 
hatóság vagy testület nevét és annak elektronikus elérhetőségét adta meg. 

 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében jelen pontban a választ (igen vagy nem), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint annak elektronikus elérhetőségét, www.nav.gov.hu tűntesse fel. 
 

• Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) 13. 
oldal lap alján nem jelölte meg, hogy mely részek tekintetében kíván ajánlatot benyújtani. 
 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági 
szereplőre vonatkozó információk) főpontban szíveskedjék megadni a „Részek, Adott esetben annak a résznek, azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” kérdésre a választ, azaz jelölje meg, hogy az 
ajánlattevő pontosan mely részekre nyújtotta be ajánlatát. 

 

• Az ajánlat 16. oldal, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész, B pont (adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok) táblázat utolsó sor (Ha 
az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük adja 
meg a következő információkat) esetében ajánlattevő nem adta meg a kibocsátó hatóság vagy testület nevét. 

 
Kérjük, hogy jelen pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt tűntesse fel. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
 
3./ 
Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 
oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében 
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy 
pozitív. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem 
rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: 
— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (Egyszer használatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva 
eléri vagy meghaladja 
— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot, 
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-ot, — a 3., 7., 8., 14., 
19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot, 



— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meglehet felelni a Kbt. -ben 
foglalt előírások szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5). 
 
Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 21. oldal, IV. Kiválasztási 
szempontok, B: Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában megadta az elektronikus elérhetőséget és a kibocsátó hatóságot, 
ugyanakkor nem nyilatkozott alkalmasságáról, miszerint saját (vagy jogelőd) a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti 
eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Hiánypótlás keretében csatolja javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek IV. Kiválasztási szempontok, B: 
Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában nyilatkozik: Ajánlattevő alkalmas, tekintettel arra, hogy a saját (vagy jogelőd) a 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az 
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
 
4./ 
III.1.3. Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
a)a 321/2015.(X.30.) Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele 
számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, 
valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat 
kötelezően tartalmazza a következőadatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították. 
  
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi intézményektől 
származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott terméknek lennie, amennyiben az 
újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási 
referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi 
darabszámokat: 
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db; 
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db; 
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db; 
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db; 
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db; 
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db; 
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db; 
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db; 
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db; 
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db; 
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db; 
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db; 
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db; 
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db; 
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db; 
16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db; 
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db; 
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db; 
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db; 
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db; 
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db; 
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db; 
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db; 
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db; 
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db. 
A referencia több szerződés útján is megvalósítható. 
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára szállított komplett szettre 
vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a 



jelen kiírásétól. 
4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termékesetében a jelen pontban 
meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő szállítást is elfogad ajánlatkérő.  
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és(11) és 69. § (5)re, 69. 
§-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re. 
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval összhangban a következőtájékoztatást nyújtja 
ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, 
hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelés megállapítható legyen, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány 
IV. részében szereplő részletes információk megadását. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 22. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában nem adta meg az alkalmasság előzetes 
igazolására a részletes információkat (referencia). 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában megadja az alkalmasság 
előzetes igazolására vonatkozó alábbi részletes információkat: 
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől 
származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti 
tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat.  
Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következőadatokat:  
a teljesítés ideje,  
a szerződéskötő másik fél,  
a szállítás tárgya,  
az ellenszolgáltatás összege, tüntesse fel, hogy a nettó érték 
a szállítás mennyisége, db 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,  
tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították 
egészségügyi intézménytől származó referencia. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 24. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok pontban nem adta 
meg az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok 
pontban megadja az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, kifejezetten nyilatkozzon:  

hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és 
forgalmazása terén. 

 
Ajánlatkér ő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
 

INDOKOLÁSKÉRÉS 
 

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján a következő ajánlattevőtől: 
 
Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
Rész száma:  2.,15.,16.,23. rész tekintetében 
 
 
A Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján „Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 
a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében”. 
 
A Kbt. 72. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy 



f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik. 
 
A Kbt. idézett szakaszának (3) és (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az 
elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az 
ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az 
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés 
az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, 
mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az 
ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó 
munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
 
Kérjük, hogy a Kbt. 72. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a Kbt. 72. § (4) bekezdésére a felhívott Ajánlattevő által a 
Nettó ár összesen –re vonatkozó adatokat és indokolást cégszerű nyilatkozat formájában benyújtani szíveskedjenek! 
 
Kérjük, hogy cégszerű nyilatkozat formájában adjon objektív indokolást a megajánlott árra vonatkozóan valamennyi 
releváns költség bemutatásával, így különösen: 
 

- beszerzési ár 
- raktározási költség 
- bérköltségek (munkabérek) 
- szállítási -, csomagolási, logisztikai költségek; 
- adók és/vagy vámok (pl. helyi iparűzési adó, társasági adó); 
- nyereség; 
- és minden olyan további költség tekintetében, mely nem került nevesítésre, azonban jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítése során ajánlattevő a fenti értékelési szempont megadása esetében ajánlattevő 
számolt a költséggel. 

Ajánlattevő a teljesítési határidő lejártáig indokolását nem nyújtotta be. 
 
A bella-Hungária Kft.  ajánlattevő ajánlata a 2. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2017. április 13.-án részére megküldött 
hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás 1.,2.,3.,4., pontjában foglaltaknak és indokolás kérésnek nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti 
indokolási kötelezettségének nem tett eleget, ajánlata így a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján is érvénytelen a 2. részben. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [3 ] Elnevezés: Nagy abszorbciós törlő rtg.szállal 40x60cm 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

3. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
3.sz. rész nettó ajánlati összár: 3.024.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

3. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
3.sz. rész nettó ajánlati összár: 3.024.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítási feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 4] Elnevezés: Nyitott mellkas zárás „A” 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  



 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

4. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
4.sz. rész nettó ajánlati összár: 224.000 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

4. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
4.sz. rész nettó ajánlati összár: 224.000 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítási feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 



Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 5] Elnevezés: Zárt műtét „A” 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

5. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
5.sz. rész nettó ajánlati összár: 82.800 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

5. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
5.sz. rész nettó ajánlati összár: 82.800 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 



a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítási feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-132 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 6] Elnevezés: ZÁRT MŰTÉT „B”  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

6. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
6.sz. rész nettó ajánlati összár: 244.800 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

6. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 

6.sz. rész nettó ajánlati összár: 244.800 Ft  

Adószám: 12352476-2-41 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítási feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [7 ] Elnevezés: MOTOROS MŰTÉT „A” 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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



V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

7. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
7.sz. rész nettó ajánlati összár: 1.260.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

7. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
7.sz. rész nettó ajánlati összár: 1.260.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-132 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [8 ] Elnevezés: MOTOROS MŰTÉT „B” 



Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

8. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
8.sz. rész nettó ajánlati összár: 1.148.000 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

8. rész: 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
8.sz. rész nettó ajánlati összár: 1.148.000 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [9 ] Elnevezés: PM BEÜLTETÉS GYERMEK 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
9.sz. rész nettó ajánlati összár: 176.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 
Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
 
9.sz. rész nettó ajánlati összár: 266.000 Ft 
adószám:10240616-2-42 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 



  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése:Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
9.sz. rész nettó ajánlati összár: 176.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma:10 ] Elnevezés: ANAESTHESIAI BEAV. 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
10.sz. rész nettó ajánlati összár: 577.500 Ft  
Adószám: 12352476-2-41  
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
10.sz. rész nettó ajánlati összár: 1.481.700 Ft  
adószám: 10240616-2-42 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
10.sz. rész nettó ajánlati összár: 577.500 Ft  
Adószám: 12352476-2-41  
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 



A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [11 ] Elnevezés: CARDIOVASCULÁRIS SZETT 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
11.sz. rész nettó ajánlati összár: 10.710.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41  
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
11.sz. rész nettó ajánlati összár: 10.710.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41  
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [12] Elnevezés: TRACHEOTÓMIÁS SZETT 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
12.sz. rész nettó ajánlati összár: 126.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 
Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
12.sz. rész nettó ajánlati összár: 164.920 Ft 
adószám::10240616-2-42 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 



  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
12.sz. rész nettó ajánlati összár: 126.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [13 ] Elnevezés: TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
13.sz. rész nettó ajánlati összár: 60.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
13.sz. rész nettó ajánlati összár: 60.000 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [14 ] Elnevezés: EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 



 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
14.sz. rész nettó ajánlati összár: 7.650.400 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
14.sz. rész nettó ajánlati összár: 8.855.600 Ft 
adószám: 14772423-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
14.sz. rész nettó ajánlati összár: 7.650.400 Ft  
Adószám: 12352476-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [15 ] Elnevezés: ARCMASZK, SZAJMASZK FILTRON 50db/doboz 

Az eljárás eredményes volt  igen  x nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a15. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja 
alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen X nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe:    3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
15.sz. rész nettó ajánlati összár: 26.800 Ft 
Adószám: 11170970-2-10 
Az ajánlatok áttekintésre kerültek, ezt követően hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és indokláskérés került kiküldésre 
valamennyi ajánlattevő részére 2017. április 13.-án, amelyben 2017. április 20. 12.00 óra került megjelölésre határidőként az 
alábbiak szerint: 
 
 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSTÁSKÉRÉS  
 

 
1./   

Az Ajánlattevő neve: bella-Hungária Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 

1./  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 6. Az ajánlat tartalma pontban rögzíti: 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az 
alábbi sorrend betartása mellett: 
n/ Átláthatósági nyilatkozat 
 
Ajánlattevő nem csatolta átláthatósági nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás keretében kérem, szíveskedjék csatolni átláthatósági nyilatkozatát (A Közbeszerzési Dokumentumok erre vonatkozóan 
tartalmaznak iratmintát.) 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig fenti iratot nem csatolta. 
2./ 
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1. pontjában előírta: 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, 



akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében hivatkozik 
továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is. 
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 13. oldal, II. rész 
A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) e) pontjában (A gazdasági szereplő tud e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók……) pontjában nem adta meg a választ (igen vagy nem), valamint a kibocsátó 
hatóság vagy testület nevét és annak elektronikus elérhetőségét adta meg. 

 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében jelen pontban a választ (igen vagy nem), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint annak elektronikus elérhetőségét, www.nav.gov.hu tűntesse fel. 
 

• Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) 13. 
oldal lap alján nem jelölte meg, hogy mely részek tekintetében kíván ajánlatot benyújtani. 
 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági 
szereplőre vonatkozó információk) főpontban szíveskedjék megadni a „Részek, Adott esetben annak a résznek, azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” kérdésre a választ, azaz jelölje meg, hogy az 
ajánlattevő pontosan mely részekre nyújtotta be ajánlatát. 

 

• Az ajánlat 16. oldal, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész, B pont (adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok) táblázat utolsó sor (Ha 
az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük adja 
meg a következő információkat) esetében ajánlattevő nem adta meg a kibocsátó hatóság vagy testület nevét. 

 
Kérjük, hogy jelen pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt tűntesse fel. 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
3./ 
Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 
oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében 
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy 
pozitív. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem 
rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: 
— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (Egyszer használatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva 
eléri vagy meghaladja 
— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot, 
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-ot, — a 3., 7., 8., 14., 



19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot, 
— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meglehet felelni a Kbt. -ben 
foglalt előírások szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5). 
 
Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 21. oldal, IV. Kiválasztási 
szempontok, B: Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában megadta az elektronikus elérhetőséget és a kibocsátó hatóságot, 
ugyanakkor nem nyilatkozott alkalmasságáról, miszerint saját (vagy jogelőd) a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti 
eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Hiánypótlás keretében csatolja javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek IV. Kiválasztási szempontok, B: 
Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában nyilatkozik: Ajánlattevő alkalmas, tekintettel arra, hogy a saját (vagy jogelőd) a 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az 
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy pozitív. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
4./ 
III.1.3. Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
a)a 321/2015.(X.30.) Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele 
számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, 
valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat 
kötelezően tartalmazza a következőadatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították. 
  
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi intézményektől 
származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott terméknek lennie, amennyiben az 
újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási 
referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi 
darabszámokat: 
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db; 
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db; 
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db; 
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db; 
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db; 
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db; 
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db; 
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db; 
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db; 
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db; 
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db; 
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db; 
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db; 
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db; 
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db; 
16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db; 
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db; 
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db; 
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db; 
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db; 
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db; 
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db; 
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db; 
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db; 
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db. 
A referencia több szerződés útján is megvalósítható. 
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára szállított komplett szettre 
vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a 
jelen kiírásétól. 



4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termékesetében a jelen pontban 
meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő szállítást is elfogad ajánlatkérő.  
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és(11) és 69. § (5)re, 69. 
§-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re. 
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval összhangban a következőtájékoztatást nyújtja 
ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, 
hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelés megállapítható legyen, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány 
IV. részében szereplő részletes információk megadását. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 22. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában nem adta meg az alkalmasság előzetes 
igazolására a részletes információkat (referencia). 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában megadja az alkalmasság 
előzetes igazolására vonatkozó alábbi részletes információkat: 
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől 
származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti 
tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat.  
Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következőadatokat:  
a teljesítés ideje,  
a szerződéskötő másik fél,  
a szállítás tárgya,  
az ellenszolgáltatás összege, tüntesse fel, hogy a nettó érték 
a szállítás mennyisége, db 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,  
tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították 
egészségügyi intézménytől származó referencia. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 24. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok pontban nem adta 
meg az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok 
pontban megadja az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, kifejezetten nyilatkozzon:  

hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és 
forgalmazása terén. 

 
Ajánlatkér ő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 

INDOKOLÁSKÉRÉS 
 

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján a következő ajánlattevőtől: 
 
Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
Rész száma:  2.,15.,16.,23. rész tekintetében 
 
 
A Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján „Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 
a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében”. 
 
A Kbt. 72. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

g) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 
h) a választott műszaki megoldásra, 
i) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
j) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
k) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy 
l) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 

vonatkozik. 



 
A Kbt. idézett szakaszának (3) és (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az 
elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az 
ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az 
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés 
az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, 
mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az 
ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó 
munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
 
Kérjük, hogy a Kbt. 72. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a Kbt. 72. § (4) bekezdésére a felhívott Ajánlattevő által a 
Nettó ár összesen –re vonatkozó adatokat és indokolást cégszerű nyilatkozat formájában benyújtani szíveskedjenek! 
 
Kérjük, hogy cégszerű nyilatkozat formájában adjon objektív indokolást a megajánlott árra vonatkozóan valamennyi 
releváns költség bemutatásával, így különösen: 
 

- beszerzési ár 
- raktározási költség 
- bérköltségek (munkabérek) 
- szállítási -, csomagolási, logisztikai költségek; 
- adók és/vagy vámok (pl. helyi iparűzési adó, társasági adó); 
- nyereség; 
- és minden olyan további költség tekintetében, mely nem került nevesítésre, azonban jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítése során ajánlattevő a fenti értékelési szempont megadása esetében ajánlattevő 
számolt a költséggel. 

Ajánlattevő a teljesítési határidő lejártáig indokolását nem nyújtotta be. 

A bella-Hungária Kft.  ajánlattevő ajánlata a 15 részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2017. április 13.-án részére megküldött 
hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás 1.,2.,3.,4., pontjában foglaltaknak és indokolás kérésnek nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti 
indokolási kötelezettségének nem tett eleget, ajánlata így a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján is érvénytelen a 15. részben. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi M űszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft.   
Címe:              9027 Győr, Csörgőfa sor 4.  
Adószám: 14752205-2-08 
A Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) ajánlattevő ajánlata 2017. 
március 16-án 10 óra 45 perckor, tehát a 2017. március 16. 9.00 órai ajánlattételi határidő lejártát követően került benyújtásra az 
eljárást megindító felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlaton címzettként megjelölt helyre, azaz 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Épület, I. emelet, közbeszerzési csoport 
részére. 

Fentieknek megfelelően a Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) 
ajánlattevő ajánlata a 15. részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az 
ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be. 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 



ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [16] Elnevezés: ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, ASEPTEX hipoallergén 

Az eljárás eredményes volt  igen  x nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a16. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja 
alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen X nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe:    3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
16.sz. rész nettó ajánlati összár: 50.760 Ft 
Adószám: 11170970-2-10 
Az ajánlatok áttekintésre kerültek, ezt követően hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és indokláskérés került kiküldésre 
valamennyi ajánlattevő részére 2017. április 13.-án, amelyben 2017. április 20. 12.00 óra került megjelölésre határidőként az 
alábbiak szerint: 
 
 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSTÁSKÉRÉS  
 

 
1./   

Az Ajánlattevő neve: bella-Hungária Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 

1./  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 6. Az ajánlat tartalma pontban rögzíti: 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az 
alábbi sorrend betartása mellett: 



n/ Átláthatósági nyilatkozat 
 
Ajánlattevő nem csatolta átláthatósági nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás keretében kérem, szíveskedjék csatolni átláthatósági nyilatkozatát (A Közbeszerzési Dokumentumok erre vonatkozóan 
tartalmaznak iratmintát.) 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig fenti iratot nem csatolta. 
2./ 
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1. pontjában előírta: 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, 
akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében hivatkozik 
továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is. 
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 13. oldal, II. rész 
A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) e) pontjában (A gazdasági szereplő tud e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók……) pontjában nem adta meg a választ (igen vagy nem), valamint a kibocsátó 
hatóság vagy testület nevét és annak elektronikus elérhetőségét adta meg. 

 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében jelen pontban a választ (igen vagy nem), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint annak elektronikus elérhetőségét, www.nav.gov.hu tűntesse fel. 
 

• Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) 13. 
oldal lap alján nem jelölte meg, hogy mely részek tekintetében kíván ajánlatot benyújtani. 
 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági 
szereplőre vonatkozó információk) főpontban szíveskedjék megadni a „Részek, Adott esetben annak a résznek, azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” kérdésre a választ, azaz jelölje meg, hogy az 
ajánlattevő pontosan mely részekre nyújtotta be ajánlatát. 

 

• Az ajánlat 16. oldal, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész, B pont (adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok) táblázat utolsó sor (Ha 
az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük adja 
meg a következő információkat) esetében ajánlattevő nem adta meg a kibocsátó hatóság vagy testület nevét. 

 
Kérjük, hogy jelen pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt tűntesse fel. 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
3./ 
Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 
oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 



Valamennyi rész tekintetében 
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy 
pozitív. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem 
rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: 
— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (Egyszer használatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva 
eléri vagy meghaladja 
— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot, 
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-ot, — a 3., 7., 8., 14., 
19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot, 
— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meglehet felelni a Kbt. -ben 
foglalt előírások szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5). 
 
Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 21. oldal, IV. Kiválasztási 
szempontok, B: Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában megadta az elektronikus elérhetőséget és a kibocsátó hatóságot, 
ugyanakkor nem nyilatkozott alkalmasságáról, miszerint saját (vagy jogelőd) a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti 
eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Hiánypótlás keretében csatolja javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek IV. Kiválasztási szempontok, B: 
Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában nyilatkozik: Ajánlattevő alkalmas, tekintettel arra, hogy a saját (vagy jogelőd) a 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az 
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy pozitív. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
4./ 
III.1.3. Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
a)a 321/2015.(X.30.) Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele 
számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, 
valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat 
kötelezően tartalmazza a következőadatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították. 
  
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi intézményektől 
származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott terméknek lennie, amennyiben az 
újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási 
referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi 
darabszámokat: 
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db; 
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db; 
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db; 
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db; 
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db; 
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db; 
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db; 
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db; 
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db; 
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db; 
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db; 
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db; 
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db; 
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db; 
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db; 



16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db; 
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db; 
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db; 
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db; 
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db; 
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db; 
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db; 
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db; 
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db; 
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db. 
A referencia több szerződés útján is megvalósítható. 
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára szállított komplett szettre 
vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a 
jelen kiírásétól. 
4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termékesetében a jelen pontban 
meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő szállítást is elfogad ajánlatkérő.  
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és(11) és 69. § (5)re, 69. 
§-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re. 
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval összhangban a következőtájékoztatást nyújtja 
ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, 
hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelés megállapítható legyen, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány 
IV. részében szereplő részletes információk megadását. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 22. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában nem adta meg az alkalmasság előzetes 
igazolására a részletes információkat (referencia). 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában megadja az alkalmasság 
előzetes igazolására vonatkozó alábbi részletes információkat: 
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől 
származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti 
tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat.  
Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következőadatokat:  
a teljesítés ideje,  
a szerződéskötő másik fél,  
a szállítás tárgya,  
az ellenszolgáltatás összege, tüntesse fel, hogy a nettó érték 
a szállítás mennyisége, db 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,  
tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították 
egészségügyi intézménytől származó referencia. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 24. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok pontban nem adta 
meg az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok 
pontban megadja az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, kifejezetten nyilatkozzon:  

hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és 
forgalmazása terén. 

 
Ajánlatkér ő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 

INDOKOLÁSKÉRÉS 
 

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján a következő ajánlattevőtől: 
 
Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
Rész száma:  2.,15.,16.,23. rész tekintetében 
 
 
A Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján „Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 



adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 
a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében”. 
 
A Kbt. 72. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

m) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 
n) a választott műszaki megoldásra, 
o) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
p) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
q) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy 
r) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 

vonatkozik. 
 
A Kbt. idézett szakaszának (3) és (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az 
elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az 
ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az 
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés 
az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, 
mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az 
ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó 
munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
 
Kérjük, hogy a Kbt. 72. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a Kbt. 72. § (4) bekezdésére a felhívott Ajánlattevő által a 
Nettó ár összesen –re vonatkozó adatokat és indokolást cégszerű nyilatkozat formájában benyújtani szíveskedjenek! 
 
Kérjük, hogy cégszerű nyilatkozat formájában adjon objektív indokolást a megajánlott árra vonatkozóan valamennyi 
releváns költség bemutatásával, így különösen: 
 

- beszerzési ár 
- raktározási költség 
- bérköltségek (munkabérek) 
- szállítási -, csomagolási, logisztikai költségek; 
- adók és/vagy vámok (pl. helyi iparűzési adó, társasági adó); 
- nyereség; 
- és minden olyan további költség tekintetében, mely nem került nevesítésre, azonban jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítése során ajánlattevő a fenti értékelési szempont megadása esetében ajánlattevő 
számolt a költséggel. 

Ajánlattevő a teljesítési határidő lejártáig indokolását nem nyújtotta be. 

A bella-Hungária Kft.  ajánlattevő ajánlata a 16 részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2017. április 13.-án részére megküldött 
hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás 1.,2.,3.,4., pontjában foglaltaknak és indokolás kérésnek nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti 
indokolási kötelezettségének nem tett eleget, ajánlata így a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján is érvénytelen a 16. részben. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi M űszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft.   
Címe:              9027 Győr, Csörgőfa sor 4.  
Adószám: 14752205-2-08 
A Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) ajánlattevő ajánlata 2017. 
március 16-án 10 óra 45 perckor, tehát a 2017. március 16. 9.00 órai ajánlattételi határidő lejártát követően került benyújtásra az 
eljárást megindító felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlaton címzettként megjelölt helyre, azaz 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Épület, I. emelet, közbeszerzési csoport 
részére. 

Fentieknek megfelelően a Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) 
ajánlattevő ajánlata a 16. részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az 
ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be. 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [17 ] Elnevezés: Steril alapcsomag coron – I. műtő 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: B Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u 5. 
17.sz. rész nettó ajánlati összár: 59.272.200 Ft 
adószám: 25061978-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
17.sz. rész nettó ajánlati összár: 61.417.800 Ft 
adószám:1477223-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
Adószám: 12352476-2-41 
17.sz. rész nettó ajánlati összár: 59.406.300 Ft 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: B Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u 5. 
17.sz. rész nettó ajánlati összár: 59.272.200 Ft 
adószám: 25061978-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 



V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [18 ] Elnevezés: Steril alapcsomag coron – III. műtő 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
18.sz. rész nettó ajánlati összár: 43.828.800 Ft 
adószám: 14772423-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28.  
Adószám: 12352476-2-41 
18.sz. rész nettó ajánlati összár: 53.764.800 Ft 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 



Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
18.sz. rész nettó ajánlati összár: 43.828.800 Ft 
adószám: 14772423-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [19] Elnevezés: Steril alapcsomag coron – gyerek 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: B Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u 5. 
19.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.880.000 Ft 
adószám:25061978-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 



meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 
Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
19.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.880.000 Ft 
adószám:14772423-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
19.sz. rész nettó ajánlati összár: 6.678.000 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: B Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u 5. 
19.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.880.000 Ft 
adószám:25061978-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a közjegyzői sorsolás szerint. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [20 ] Elnevezés: Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 



V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
20.sz. rész nettó ajánlati összár: 4.761.900 Ft 
adószám:14772423-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 
Ajánlattevő megnevezése: B Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u 5. 
20.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.007.600 Ft 
Adószám: 25061978-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
 
Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
20.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.159.700 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 



20.sz. rész nettó ajánlati összár: 4.761.900 Ft 
adószám:14772423-2-41 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [21 ] Elnevezés: ANGIODYN SET „OKI 3” elektrofiziológiai szett 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
21.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.594.100 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 



 
Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
 21.sz. rész nettó ajánlati összár: 6.333.550 Ft 
adószám: 14772423-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 
 
Ajánlattevő megnevezése: B Braun Trading Kft. 
Címe: 1023 Budape 
st, Felhévízi u 5. 
21.sz. rész nettó ajánlati összár: 8.037.500 Ft 
adószám:25061978-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (2) alapján megfelelő, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem 
merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján nem került felkérése az 
igazolások benyújtására. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
21.sz. rész nettó ajánlati összár: 5.594.100 Ft 

Adószám: 12352476-2-41 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-132 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [0 ] Rész száma: 2 [22 ] Elnevezés: Hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával 



Az eljárás eredményes volt  igen x  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a 22. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75.  (1) bekezdés a) pontja 
alapján, tekintettel arra, hogy a 22. részben nem nyújtottak be ajánlatot. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen X nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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



V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [23 ] Elnevezés: MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
23.sz. rész nettó ajánlati összár: 597.350 Ft 
Adószám: 12352476-2-41 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 



az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe:    3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
23.sz. rész nettó ajánlati összár: 330.840 Ft 
Adószám: 11170970-2-10 
Az ajánlatok áttekintésre kerültek, ezt követően hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és indokláskérés került kiküldésre 
valamennyi ajánlattevő részére 2017. április 13.-án, amelyben 2017. április 20. 12.00 óra került megjelölésre határidőként az 
alábbiak szerint: 
 
 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSTÁSKÉRÉS  
 

 
1./   

Az Ajánlattevő neve: bella-Hungária Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 

1./  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 6. Az ajánlat tartalma pontban rögzíti: 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az 
alábbi sorrend betartása mellett: 
n/ Átláthatósági nyilatkozat 
 
Ajánlattevő nem csatolta átláthatósági nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás keretében kérem, szíveskedjék csatolni átláthatósági nyilatkozatát (A Közbeszerzési Dokumentumok erre vonatkozóan 
tartalmaznak iratmintát.) 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig fenti iratot nem csatolta. 
2./ 
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1. pontjában előírta: 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, 
akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében hivatkozik 
továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is. 
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 13. oldal, II. rész 
A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) e) pontjában (A gazdasági szereplő tud e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók……) pontjában nem adta meg a választ (igen vagy nem), valamint a kibocsátó 
hatóság vagy testület nevét és annak elektronikus elérhetőségét adta meg. 

 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében jelen pontban a választ (igen vagy nem), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint annak elektronikus elérhetőségét, www.nav.gov.hu tűntesse fel. 
 

• Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) 13. 
oldal lap alján nem jelölte meg, hogy mely részek tekintetében kíván ajánlatot benyújtani. 



 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági 
szereplőre vonatkozó információk) főpontban szíveskedjék megadni a „Részek, Adott esetben annak a résznek, azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” kérdésre a választ, azaz jelölje meg, hogy az 
ajánlattevő pontosan mely részekre nyújtotta be ajánlatát. 

 

• Az ajánlat 16. oldal, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész, B pont (adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok) táblázat utolsó sor (Ha 
az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük adja 
meg a következő információkat) esetében ajánlattevő nem adta meg a kibocsátó hatóság vagy testület nevét. 

 
Kérjük, hogy jelen pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt tűntesse fel. 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
3./ 
Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 
oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében 
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy 
pozitív. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem 
rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: 
— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (Egyszer használatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva 
eléri vagy meghaladja 
— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot, 
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-ot, — a 3., 7., 8., 14., 
19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot, 
— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meglehet felelni a Kbt. -ben 
foglalt előírások szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5). 
 
Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 21. oldal, IV. Kiválasztási 
szempontok, B: Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában megadta az elektronikus elérhetőséget és a kibocsátó hatóságot, 
ugyanakkor nem nyilatkozott alkalmasságáról, miszerint saját (vagy jogelőd) a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti 
eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Hiánypótlás keretében csatolja javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek IV. Kiválasztási szempontok, B: 
Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában nyilatkozik: Ajánlattevő alkalmas, tekintettel arra, hogy a saját (vagy jogelőd) a 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az 
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy pozitív. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
4./ 
III.1.3. Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 



európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
a)a 321/2015.(X.30.) Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele 
számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, 
valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat 
kötelezően tartalmazza a következőadatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították. 
  
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi intézményektől 
származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott terméknek lennie, amennyiben az 
újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási 
referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi 
darabszámokat: 
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db; 
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db; 
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db; 
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db; 
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db; 
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db; 
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db; 
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db; 
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db; 
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db; 
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db; 
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db; 
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db; 
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db; 
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db; 
16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db; 
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db; 
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db; 
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db; 
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db; 
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db; 
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db; 
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db; 
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db; 
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db. 
A referencia több szerződés útján is megvalósítható. 
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára szállított komplett szettre 
vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a 
jelen kiírásétól. 
4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termékesetében a jelen pontban 
meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő szállítást is elfogad ajánlatkérő.  
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és(11) és 69. § (5)re, 69. 
§-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re. 
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval összhangban a következőtájékoztatást nyújtja 
ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, 
hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelés megállapítható legyen, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány 
IV. részében szereplő részletes információk megadását. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 22. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában nem adta meg az alkalmasság előzetes 
igazolására a részletes információkat (referencia). 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában megadja az alkalmasság 
előzetes igazolására vonatkozó alábbi részletes információkat: 
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől 
származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti 
tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat.  
Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következőadatokat:  
a teljesítés ideje,  
a szerződéskötő másik fél,  



a szállítás tárgya,  
az ellenszolgáltatás összege, tüntesse fel, hogy a nettó érték 
a szállítás mennyisége, db 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,  
tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították 
egészségügyi intézménytől származó referencia. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 24. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok pontban nem adta 
meg az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok 
pontban megadja az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, kifejezetten nyilatkozzon:  

hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és 
forgalmazása terén. 

 
Ajánlatkér ő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 

INDOKOLÁSKÉRÉS 
 

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján a következő ajánlattevőtől: 
 
Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
Rész száma:  2.,15.,16.,23. rész tekintetében 
 
 
A Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján „Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 
a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében”. 
 
A Kbt. 72. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

s) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 
t) a választott műszaki megoldásra, 
u) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
v) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
w) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy 
x) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 

vonatkozik. 
 
A Kbt. idézett szakaszának (3) és (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az 
elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az 
ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az 
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés 
az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, 
mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az 
ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó 
munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
 
Kérjük, hogy a Kbt. 72. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a Kbt. 72. § (4) bekezdésére a felhívott Ajánlattevő által a 
Nettó ár összesen –re vonatkozó adatokat és indokolást cégszerű nyilatkozat formájában benyújtani szíveskedjenek! 
 
Kérjük, hogy cégszerű nyilatkozat formájában adjon objektív indokolást a megajánlott árra vonatkozóan valamennyi 
releváns költség bemutatásával, így különösen: 
 

- beszerzési ár 
- raktározási költség 
- bérköltségek (munkabérek) 
- szállítási -, csomagolási, logisztikai költségek; 
- adók és/vagy vámok (pl. helyi iparűzési adó, társasági adó); 



- nyereség; 
- és minden olyan további költség tekintetében, mely nem került nevesítésre, azonban jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítése során ajánlattevő a fenti értékelési szempont megadása esetében ajánlattevő 
számolt a költséggel. 

Ajánlattevő a teljesítési határidő lejártáig indokolását nem nyújtotta be. 

A bella-Hungária Kft.  ajánlattevő ajánlata a 23 részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2017. április 13.-án részére megküldött 
hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás 1.,2.,3.,4., pontjában foglaltaknak és indokolás kérésnek nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti 
indokolási kötelezettségének nem tett eleget, ajánlata így a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján is érvénytelen a 23. részben. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Sutura Képviseleti és Kereskedelmi  

 Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. ADÓSZÁM:12004692-2-43 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 23. részben benyújtott műtős sapka kerek női termék esetében a termék az 
előírt műszaki követelményeket nem teljesíti, mert a termék a kipróbálás során nem akadályozta meg a haj vagy egyéb részecskék 
műtéti területre való átjutását, továbbá a termék nem jól szellőzött. A benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [24 ] Elnevezés: 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
Adószám: 12352476-2-41 
24.sz. rész nettó ajánlati összár: 280.000 Ft 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 



  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
Adószám: 12352476-2-41 

24.sz. rész nettó ajánlati összár: 280.000 Ft 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe:    3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
Adószám: 11170970-2-10 
24.sz. rész nettó ajánlati összár: 680.000 Ft 
Az ajánlatok áttekintésre kerültek, ezt követően hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és indokláskérés került kiküldésre 
valamennyi ajánlattevő részére 2017. április 13.-án, amelyben 2017. április 20. 12.00 óra került megjelölésre határidőként az 
alábbiak szerint: 
 
 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSTÁSKÉRÉS  
 

 
1./   

Az Ajánlattevő neve: bella-Hungária Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 

1./  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 6. Az ajánlat tartalma pontban rögzíti: 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az 
alábbi sorrend betartása mellett: 
n/ Átláthatósági nyilatkozat 
 
Ajánlattevő nem csatolta átláthatósági nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás keretében kérem, szíveskedjék csatolni átláthatósági nyilatkozatát (A Közbeszerzési Dokumentumok erre vonatkozóan 
tartalmaznak iratmintát.) 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig fenti iratot nem csatolta. 
2./ 
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1. pontjában előírta: 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 



A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, 
akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében hivatkozik 
továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is. 
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 13. oldal, II. rész 
A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) e) pontjában (A gazdasági szereplő tud e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók……) pontjában nem adta meg a választ (igen vagy nem), valamint a kibocsátó 
hatóság vagy testület nevét és annak elektronikus elérhetőségét adta meg. 

 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében jelen pontban a választ (igen vagy nem), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint annak elektronikus elérhetőségét, www.nav.gov.hu tűntesse fel. 
 

• Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) 13. 
oldal lap alján nem jelölte meg, hogy mely részek tekintetében kíván ajánlatot benyújtani. 
 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági 
szereplőre vonatkozó információk) főpontban szíveskedjék megadni a „Részek, Adott esetben annak a résznek, azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” kérdésre a választ, azaz jelölje meg, hogy az 
ajánlattevő pontosan mely részekre nyújtotta be ajánlatát. 

 

• Az ajánlat 16. oldal, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész, B pont (adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok) táblázat utolsó sor (Ha 
az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük adja 
meg a következő információkat) esetében ajánlattevő nem adta meg a kibocsátó hatóság vagy testület nevét. 

 
Kérjük, hogy jelen pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt tűntesse fel. 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
3./ 
Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 
oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében 
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy 
pozitív. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem 
rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: 
— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (Egyszer használatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva 
eléri vagy meghaladja 



— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot, 
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-ot, — a 3., 7., 8., 14., 
19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot, 
— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meglehet felelni a Kbt. -ben 
foglalt előírások szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5). 
 
Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 21. oldal, IV. Kiválasztási 
szempontok, B: Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában megadta az elektronikus elérhetőséget és a kibocsátó hatóságot, 
ugyanakkor nem nyilatkozott alkalmasságáról, miszerint saját (vagy jogelőd) a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti 
eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Hiánypótlás keretében csatolja javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek IV. Kiválasztási szempontok, B: 
Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában nyilatkozik: Ajánlattevő alkalmas, tekintettel arra, hogy a saját (vagy jogelőd) a 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az 
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy pozitív. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
4./ 
III.1.3. Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
a)a 321/2015.(X.30.) Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele 
számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, 
valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat 
kötelezően tartalmazza a következőadatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították. 
  
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi intézményektől 
származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott terméknek lennie, amennyiben az 
újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási 
referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi 
darabszámokat: 
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db; 
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db; 
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db; 
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db; 
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db; 
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db; 
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db; 
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db; 
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db; 
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db; 
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db; 
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db; 
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db; 
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db; 
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db; 
16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db; 
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db; 
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db; 
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db; 
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db; 
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db; 
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db; 
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db; 
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db; 
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db. 
A referencia több szerződés útján is megvalósítható. 
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára szállított komplett szettre 



vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a 
jelen kiírásétól. 
4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termékesetében a jelen pontban 
meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő szállítást is elfogad ajánlatkérő.  
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és(11) és 69. § (5)re, 69. 
§-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re. 
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval összhangban a következőtájékoztatást nyújtja 
ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, 
hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelés megállapítható legyen, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány 
IV. részében szereplő részletes információk megadását. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 22. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában nem adta meg az alkalmasság előzetes 
igazolására a részletes információkat (referencia). 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában megadja az alkalmasság 
előzetes igazolására vonatkozó alábbi részletes információkat: 
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől 
származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti 
tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat.  
Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következőadatokat:  
a teljesítés ideje,  
a szerződéskötő másik fél,  
a szállítás tárgya,  
az ellenszolgáltatás összege, tüntesse fel, hogy a nettó érték 
a szállítás mennyisége, db 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,  
tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították 
egészségügyi intézménytől származó referencia. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 24. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok pontban nem adta 
meg az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok 
pontban megadja az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, kifejezetten nyilatkozzon:  

hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és 
forgalmazása terén. 

 
Ajánlatkér ő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
 

A bella-Hungária Kft.  ajánlattevő ajánlata a 24 részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2017. április 13.-án részére megküldött 
hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás  kérés 1.,2.,3.,4., pontjában foglaltaknak  nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [25 ] Elnevezés: VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 



V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
Adószám: 12352476-2-41 
25.sz. rész nettó ajánlati összár: 589.200 Ft 
 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai u 26-28. 
Adószám: 12352476-2-41 
25.sz. rész nettó ajánlati összár: 589.200 Ft 
Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: DSV Hungária Szállítmányozási Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 11., 12036024-
2-13 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 



V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő megnevezése: bella-Hungária Kft. 
Címe:    3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 
25.sz. rész nettó ajánlati összár: 736.500 Ft 
Adószám: 11170970-2-10 
Az ajánlatok áttekintésre kerültek, ezt követően hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és indokláskérés került kiküldésre 
valamennyi ajánlattevő részére 2017. április 13.-án, amelyben 2017. április 20. 12.00 óra került megjelölésre határidőként az 
alábbiak szerint: 
 
 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSTÁSKÉRÉS  
 

 
1./   

Az Ajánlattevő neve: bella-Hungária Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 3394 Egerszalók, Külső sor út 2. 

1./  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 6. Az ajánlat tartalma pontban rögzíti: 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az 
alábbi sorrend betartása mellett: 
n/ Átláthatósági nyilatkozat 
 
Ajánlattevő nem csatolta átláthatósági nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás keretében kérem, szíveskedjék csatolni átláthatósági nyilatkozatát (A Közbeszerzési Dokumentumok erre vonatkozóan 
tartalmaznak iratmintát.) 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig fenti iratot nem csatolta. 
2./ 
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1. pontjában előírta: 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, 
akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), 2-16. § szerint. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében hivatkozik 
továbbá a Kbt. 67. § (1)-(4) és 69. § (1)-(5) bekezdésére is. 
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 13. oldal, II. rész 
A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) e) pontjában (A gazdasági szereplő tud e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók……) pontjában nem adta meg a választ (igen vagy nem), valamint a kibocsátó 
hatóság vagy testület nevét és annak elektronikus elérhetőségét adta meg. 

 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében jelen pontban a választ (igen vagy nem), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
valamint annak elektronikus elérhetőségét, www.nav.gov.hu tűntesse fel. 
 

• Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) 13. 
oldal lap alján nem jelölte meg, hogy mely részek tekintetében kíván ajánlatot benyújtani. 
 
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész A pont (a gazdasági 
szereplőre vonatkozó információk) főpontban szíveskedjék megadni a „Részek, Adott esetben annak a résznek, azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” kérdésre a választ, azaz jelölje meg, hogy az 
ajánlattevő pontosan mely részekre nyújtotta be ajánlatát. 

 

• Az ajánlat 16. oldal, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész, B pont (adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok) táblázat utolsó sor (Ha 
az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük adja 
meg a következő információkat) esetében ajánlattevő nem adta meg a kibocsátó hatóság vagy testület nevét. 

 
Kérjük, hogy jelen pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt tűntesse fel. 



Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
3./ 
Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét) a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 
oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 
Az ajánlattevő által csatolt saját nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint –ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében 
Alkalmas az ajánlattevő, ha a saját vagy jogelőd a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy 
pozitív. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem 
rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: 
— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (Egyszer használatos műtéti textília) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként számolva 
eléri vagy meghaladja 
— az 1., 5., 13. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 50 000 HUF-ot, 
— a 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 22, 23, 24, 25 sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 100 000 HUF-ot, — a 3., 7., 8., 14., 
19., 20., 21., sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot, 
— a 11., 17., 18. sz. részre történő ajánlattétel esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot. 
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meglehet felelni a Kbt. -ben 
foglalt előírások szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(6), (8) és (11) és a Kbt. 69. § (5). 
 
Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 21. oldal, IV. Kiválasztási 
szempontok, B: Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában megadta az elektronikus elérhetőséget és a kibocsátó hatóságot, 
ugyanakkor nem nyilatkozott alkalmasságáról, miszerint saját (vagy jogelőd) a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti 
eredménye 0 vagy pozitív. 
 
Hiánypótlás keretében csatolja javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek IV. Kiválasztási szempontok, B: 
Gazdasági és Pénzügyi helyzet 6.pontjában nyilatkozik: Ajánlattevő alkalmas, tekintettel arra, hogy a saját (vagy jogelőd) a 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolói közül legalább az 
egyik évben az üzemi/üzleti tevékenységszerinti eredménye 0 vagy pozitív. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
4./ 
III.1.3. Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az 
igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljáráseredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni 
az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. 
a)a 321/2015.(X.30.) Kormr. (továbbiakban: KORM.R.) 21.§(1)a) szerint az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele 
számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, 
valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás vagy nyilatkozat 
kötelezően tartalmazza a következőadatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították. 
  
d)A KORM.R. 21.§(1)c) alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 



 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Valamennyi rész tekintetében Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
a) Részenként a felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban együttesen rendelkezik egészségügyi intézményektől 
származó, a II.2.4) pontok szerint felsorolt részek szerinti termék (nem kötelező a megajánlott terméknek lennie, amennyiben az 
újabb fejlesztés) leszállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt teljesítést igazoló szállítási 
referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként legalább elérik az alábbi 
darabszámokat: 
1.rész MŰTŐS SAPKA HÁTUL GUMIS: 2 100 db; 
2. rész Műtős sapka izzadásgátló csíkkal, hátul gumis: 3 000 db; 
3. rész NAGY ABSZORBCIÓS TÖRLŐ RTG.SZÁLLAL 40X60cm: 11 300 db; 
4. rész NYITOTT MELLKAS ZÁRÁS „A” : 52 db; 
5. rész ZÁRT MŰTÉT „A”: 9 db; 
6. rész ZÁRT MŰTÉT „B”: 27 Db; 
7. rész MOTOROS MŰTÉT „A”: 126 db; 
8. rész MOTOROS MŰTÉT „B”: 123 db; 
9. rész PM BEÜLTETÉS GYERMEK: 30 db; 
10. rész ANAESTHESIAI BEAV: 247 db; 
11. rész CARDIOVASCULÁRIS SZETT: 675 db; 
12. rész TRACHEOTÓMIÁS SZETT: 21 db; 
13. rész TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm: 187 db; 
14. rész EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ: 786 db; 
15. rész ARCMASZK, SZAJMASZK 2 510 db; 
16. rész ARCMASZK, SZÁJMASZK KAGYLÓS, hipoallergén: 5 280 db; 
17. rész Steril alapcsomag coron – I. műtő: 2 010 db; 
18. rész Steril alapcsomag coron – III. műtő: 1 656 db; 
19. rész Steril alapcsomag coron – gyerek: 210 db; 
20. rész Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális: 175 db; 
21. rész Elektrofiziológiai szett: 482 db; 
22. rész hasi törlő, rtg árnyékot adó lapkával: 120 db; 
23. rész MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI: 34 462 db; 
24. rész 2 RÉTEGŰ IZOLÁLÓ LEPEDŐ 45X75cm : 3 000 db; 
25. rész VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET: 3 682 db. 
A referencia több szerződés útján is megvalósítható. 
17-20rész esetében a referencia követelmény hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály számára szállított komplett szettre 
vonatkozik, melynek összetétele, illetve a cardiovascularis szettek (11. rész) és a tracheotómiás szettek (12rész) összetétele eltérhet a 
jelen kiírásétól. 
4-10.,14,21. rész esetében: az adott rész II.2.4 pontjában szereplő, valamennyi szettben feltüntetett termékesetében a jelen pontban 
meghatározott mennyiséget a referenciának el kell érnie, de nem szettben történő szállítást is elfogad ajánlatkérő.  
d) ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) (6), (7), (9) és(11) és 69. § (5)re, 69. 
§-ra, továbbá a KORM.R. 24. § (1)-re. 
Hivatkozva a Kbt. 67. § (2) bekezdésére (az ajánlatkérési dokumentációval összhangban a következőtájékoztatást nyújtja 
ajánlattevők részére: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, 
hogy abból a szakmai alkalmassági követelményeknek valómegfelelés megállapítható legyen, ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány 
IV. részében szereplő részletes információk megadását. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 22. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában nem adta meg az alkalmasság előzetes 
igazolására a részletes információkat (referencia). 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság 1b) pontjában megadja az alkalmasság 
előzetes igazolására vonatkozó alábbi részletes információkat: 
az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafele számított 36 hónap legjelentősebb egészségügyi intézménytől 
származó referenciái a beszerzés tárgyának szállítására vonatkozóan, valamint ezekről a referenciákról a 22.§(2) szerinti 
tartalmú,22.§(1) szerinti igazolás vagy nyilatkozat.  
Az igazolás vagy nyilatkozat kötelezően tartalmazza a következőadatokat:  
a teljesítés ideje,  
a szerződéskötő másik fél,  
a szállítás tárgya,  
az ellenszolgáltatás összege, tüntesse fel, hogy a nettó érték 
a szállítás mennyisége, db 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,  
tartalmazza továbbá annak a cégnek/szervezetnek a megnevezését amelynek a teljesítéséről a referenciát kiállították 
egészségügyi intézménytől származó referencia. 
 

• Ajánlattevő az ajánlat 11-25. oldalán csatolta Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, melynek 24. oldal, IV. 
Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok pontban nem adta 
meg az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és forgalmazása terén. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 



intézkedések egyéb bizonyítékait. 
 
Hiánypótlásként csatolandó az ajánlat 11-25. oldalán becsatolt javított Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, 
melyben a IV. Kiválasztási szempontok, D: Minőségbiztosítási rendszerek és Környezetvédelmi vezetési szabályok 
pontban megadja az alkalmasság előzetes igazolására a részletes információkat, azaz, kifejezetten nyilatkozzon:  

hogy rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal a steril műtéti textíliák gyártása és 
forgalmazása terén. 

 
Ajánlatkér ő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig a javított iratot nem csatolta. 
 

A bella-Hungária Kft.  ajánlattevő ajánlata a 25 részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2017. április 13.-án részére megküldött 
hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérés 1.,2.,3.,4., pontjában foglaltaknak  nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Sutura Képviseleti és Kereskedelmi  

 Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. ADÓSZÁM:12004692-2-43 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 25. részben benyújtott védőköpeny egyszer használatos normál méret 
termék esetében a kipróbálás során a termék anyaga rövid használat közben elszakadt, így a megajánlott termék az előírt műszaki 
követelményeknek nem felel meg. A benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi M űszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft.   
Címe:              9027 Győr, Csörgőfa sor 4.  
Adószám: 14752205-2-08 
A Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) ajánlattevő ajánlata 2017. 
március 16-án 10 óra 45 perckor, tehát a 2017. március 16. 9.00 órai ajánlattételi határidő lejártát követően került benyújtásra az 
eljárást megindító felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlaton címzettként megjelölt helyre, azaz 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Épület, I. emelet, közbeszerzési csoport 
részére. 

Fentieknek megfelelően a Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) 
ajánlattevő ajánlata a 25. részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az 
ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/07/15) / Lejárata: 2017/07/24) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  (2017/07/14) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  (2017/07/14) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 



 
2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


