
 

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: „Kanülök beszerzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Adásvételi szerződés kanülök beszerzése tárgyában, 41 részben. A részenként előírt mennyiségektől – az 
egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül –Ajánlatkérő plusz 30 %-kal eltérhet. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás 

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: 1 2018/S 003-002772 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 3079/2018 (KÉ-szám/évszám) 

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

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: Aorta kanül 

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 (négy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

1  2.134.000,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 

2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

1  2 794 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

1  2.134.000,- Ft 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a MedlineS Kft. (2314 
Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő az 1. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

1  2 794 000 ,- Ft 

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbet követőnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic 
Hungária Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (6) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u.16. 
Adószám: 10820830-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

1.  3.565.650,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján – az eljárás 1., 2., 5., 7. és 39. részeire vonatkozóan - a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények 
meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, amellyel kapcsolatban ugyanakkor hiánypótlási felhívás, 
illetve felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 1. napján. Ajánlattevő az előírt határidőig 
benyújtotta hiánypótlását, illetve felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét megalapozó – 
hiányosságokat nem pótolta, ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően, illetve Ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívásában foglaltakra dokumentumot nem nyújtott be. 

1. 

Ajánlattevő hiánypótlásában benyújtott dokumentumok/nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő a 
felhívás III.1.3) pontjában megjelölt M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés kapcsán kapacitást 
nyújtó szervezet erőforrásaira támaszkodva kíván megfelelni. Ajánlattevő hiánypótlása keretében a referencia 
nyilatkozat ugyanakkor továbbra sem a kapacitást nyújtó szervezet, hanem ajánlattevő által kitöltött és aláírt 
formában került benyújtásra, illetve ajánlattevő által csatolt igazolások 7-8. oldalán szereplő referencia igazolás 
kapcsán jelzett hiányosságok (a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a teljesítés helyét; valamint az arra 
vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) pótlására 
nem került sor. 
 
A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről a felhívás III.1.3) M/1. pontjában megjelölt alkalmassági 
követelménynek való megfelelés ajánlattevő által benyújtott igazolások, valamint az annak kapcsán 
benyújtott hiánypótlás keretében sem  került a felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak megfelelően 
igazolásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta 
megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 
 
2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

1 8 800 000 ,- Ft 



 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 

 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy 
az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen részek 
tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részek 
esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat benyújtó 
ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril termékmintákat 
nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére vonatkozó 
– a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 1.  
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 1. részére vonatkozóan termékminta nem 
került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Véna kanül 

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: 5 (öt) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

2  1.253.240,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 

 
2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

2  1 711 900 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 



Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

2  1.253.240,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a MedlineS Kft. (2314 
Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 2. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

2  1 711 900 ,- Ft 

 

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbet követőnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic 
Hungária Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (6) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő a 2. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u.16. 
Adószám: 10820830-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

2.  2.136.645,- Ft 



Ajánlatkérő 2018. május 10. napján – az eljárás 1., 2., 5., 7. és 39. részeire vonatkozóan - a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények 
meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, amellyel kapcsolatban ugyanakkor hiánypótlási felhívás, 
illetve felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 1. napján. Ajánlattevő az előírt határidőig 
benyújtotta hiánypótlását, illetve felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét megalapozó – 
hiányosságokat nem pótolta, ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően, illetve Ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívásában foglaltakra dokumentumot nem nyújtott be. 

Ajánlattevő hiánypótlásában benyújtott dokumentumok/nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
a felhívás III.1.3) pontjában megjelölt M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés kapcsán kapacitást 
nyújtó szervezet erőforrásaira támaszkodva kíván megfelelni. Ajánlattevő hiánypótlása keretében a referencia 
nyilatkozat ugyanakkor továbbra sem a kapacitást nyújtó szervezet, hanem ajánlattevő által kitöltött és aláírt 
formában került benyújtásra, illetve ajánlattevő által csatolt igazolások 7-8. oldalán szereplő referencia igazolás 
kapcsán jelzett hiányosságok (a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a teljesítés helyét; valamint az 
arra vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) 
pótlására nem került sor. 
 
A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. részében – 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről a felhívás III.1.3) M/1. pontjában megjelölt alkalmassági 
követelménynek való megfelelés ajánlattevő által benyújtott igazolások, valamint az annak kapcsán 
benyújtott hiánypótlás keretében sem  került a felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak megfelelően 
igazolásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta 
megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 
 
2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

2 1 918 620,- Ft 
 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 2., 7. és 17. részére vonatkozóan 
benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. 
június 21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, valamint részéről hiánypótlás keretében további 
termékminta benyújtására sem került sor. 

Tekintettel arra, hogy a ReplantMed Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a 
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget a megadott határidőben, ezért ajánlata a 2. részben - mivel 
ajánlattevő részéről az eljárás 2. részére vonatkozóan benyújtott termékminta fentiekben hivatkozott 
paraméterei nem feleltek meg Ajánlatkérő előírásainak - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
 
3.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 



 
Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

2 2 826 250 ,- Ft 
 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 

Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és 
(6) bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, 
hogy az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen 
részek tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. 
részek esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat 
benyújtó ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril 
termékmintákat nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére 
vonatkozó – a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 2. részére vonatkozóan termékminta 
nem került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Kettős véna kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

3  1 977 060 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

3  1 977 060 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 3. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 



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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Agyi perfúziós kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

4  180 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

4  180 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 4. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Plégiás kanül 

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 (négy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 



tartalmi eleme(i): 

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

5  2 055 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 

2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

5 3 329 100,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

5  2 055 000 ,- Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő az 5. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 



teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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

Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

5 3 329 100,- Ft 
 

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbet követőnek tekinthető ajánlattevő, azaz a ReplantMed 
Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (6) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő az 5. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u.16. 
Adószám: 10820830-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

5.  3.927.105,- Ft 
1.1.) 
Ajánlatkérő 2018. május 10. napján – az eljárás 1., 2., 5., 7. és 39. részeire vonatkozóan - a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények 
meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, amellyel kapcsolatban ugyanakkor hiánypótlási felhívás, 
illetve felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 1. napján. Ajánlattevő az előírt határidőig 
benyújtotta hiánypótlását, illetve felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét megalapozó – 
hiányosságokat nem pótolta, ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően, illetve Ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívásában foglaltakra dokumentumot nem nyújtott be. 



Ajánlattevő hiánypótlásában benyújtott dokumentumok/nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő a 
felhívás III.1.3) pontjában megjelölt M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés kapcsán kapacitást 
nyújtó szervezet erőforrásaira támaszkodva kíván megfelelni. Ajánlattevő hiánypótlása keretében a referencia 
nyilatkozat ugyanakkor továbbra sem a kapacitást nyújtó szervezet, hanem ajánlattevő által kitöltött és aláírt 
formában került benyújtásra, illetve ajánlattevő által csatolt igazolások 7-8. oldalán szereplő referencia igazolás 
kapcsán jelzett hiányosságok (a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a teljesítés helyét; valamint az arra 
vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) pótlására 
nem került sor. 
 
A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 5. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről a felhívás III.1.3) M/1. pontjában megjelölt alkalmassági 
követelménynek való megfelelés ajánlattevő által benyújtott igazolások, valamint az annak kapcsán 
benyújtott hiánypótlás keretében sem  került a felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak megfelelően 
igazolásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta 
megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 
 
1.2.) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint felhívására ajánlattevő által az eljárás 5. és 7. részére vonatkozóan 
benyújtott termékmintákkal kapcsolatban felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 21. napján, 
amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. Ajánlattevő a fenti felhívás 
ellenére felvilágosítást a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem nyújtott be. 
 
Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, valamint részéről hiánypótlás keretében további 
termékminta benyújtására sem került sor. 
 
A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16..) ajánlattevő ajánlata az eljárás 5. részében – tekintettel 
ajánlattevő által benyújtott termékminta kipróbálása során felvett jegyzőkönyvben foglalt, fentiekben 
hivatkozott megállapításokra, nem felelt meg Ajánlatkérő termékkel kapcsolatos szakmai elvárásainak - 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta megfelelően a 
felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
 
2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

5  1.911.150,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 5., 6., 7., 9. és 17. részére 
vonatkozóan benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 
2018. június 21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 
Ajánlattevő az előírt határidőig benyújtotta felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét 
megalapozó –ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre benyújtott nyilatkozatában az eljárás 5. részére vonatkozóan 
rögzítette, hogy a beszúrótű hosszára, illetve az aortafalat átszúró műanyag részen az oldal nyílás 
távolságára, valamint a ventszívó szár megerősítésére vonatkozóan a dokumentációban utalás nem 
történt. Véleménye szerint a ventszívó szár normál használat esetén nem törik meg. 
Ajánlattevő lenyilatkozta továbbá, hogy az általa termékmintaként beadott minta az előírt 
követelményeknek teljes mértékben megfelelt.  
 
Tekintettel azonban ajánlattevő által benyújtott termékminta kipróbálása során Ajánlatkérő által 



rögzített azon megállapításokra, mely szerint: „A beszúrótű hossza nem minden esetben éri át az 
aortafal vastagságát, illetve a kanül ventszívó szára használat közben megtört. Az aorta falat átszúró 
műanyag rész oldalnyílása nincs eléggé mélyen ahhoz, hogy minden aortafal átszúrására alkalmas 
legyen. Ebben az esetben nem tudunk megfelelően légteleníteni, a betegekre nézve akár életveszélyes 
is lehet.” a termékminta Ajánlatkérő elvárásainak nem felel meg. 
 
A MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 5. részében – tekintettel 
ajánlattevő által benyújtott termékminta kipróbálása során felvett jegyzőkönyvben foglalt, fentiekben 
hivatkozott megállapításokra, nem felelt meg Ajánlatkérő termékkel kapcsolatos szakmai elvárásainak - 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [6] Elnevezés: Minimál Invasív aorta gyök kanül 

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 (kettő) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 



6  132 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

6  132 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 6. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

6  56.000,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 5., 6., 7., 9. és 17. részére 
vonatkozóan benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 
2018. június 21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 
Ajánlattevő az előírt határidőig benyújtotta felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét 
megalapozó –ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre benyújtott nyilatkozatában az eljárás 6. részére vonatkozóan 
rögzítette, hogy az általa megajánlott aorta gyök kanül teljes hosszúsága (kanül, tű obturator, 
védőhüvely) eléri Ajánlatkérő előírásában foglalt 31 cm-es hosszúságot, melyből a hasznos hosszúság 28 
cm. Ajánlattevő nyilatkozatában továbbá arra hivatkozott, hogy Ajánlatkérő előírásában nem került 
egyértelműen meghatározásra, hogy a 31 cm-es hosszúság, mely hosszúságra vonatkozóan (teljes, 
csatlakozás nélküli stb.) került rögzítésre.  
 
Ajánlattevő által megajánlott termék hosszúsága – figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a termék effektív 
hosszának alapulvételével, a szakmai gyakorlatnak megfelelően került meghatározásra, így ajánlattevő 
nyilatkozatában foglalt hivatkozásokat Ajánlatkérő figyelembe venni nem tudta. Tekintettel arra, hogy 
ajánlattevő által megajánlott termék hosszúsága 28 cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített 31 cm-es 
követelménnyel, ezért a benyújtott termékminta nem felel meg Ajánlatkérő előírásában foglaltaknak. 
 
A MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 6. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről benyújtott termékminta fentiekben hivatkozott paraméterei nem feleltek 
meg Ajánlatkérő előírásainak (31 cm hosszú,) - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, 
mert ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [7] Elnevezés: Vessel kanül 

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 (négy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

7  845 500 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

7  845 500 ,- Ft 



 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 7. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u.16. 
Adószám: 10820830-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

7.  1.256.850,- Ft 
1.1.) 
Ajánlatkérő 2018. május 10. napján – az eljárás 1., 2., 5., 7. és 39. részeire vonatkozóan - a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények 
meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  
 
Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, amellyel kapcsolatban ugyanakkor hiánypótlási felhívás, 
illetve felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 1. napján. Ajánlattevő az előírt határidőig 
benyújtotta hiánypótlását, illetve felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét megalapozó – 
hiányosságokat nem pótolta, ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően, illetve Ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívásában foglaltakra dokumentumot nem nyújtott be. 
 
A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 1., 2., 5., 7. és 39. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről a felhívás III.1.3) M/1. pontjában megjelölt 
alkalmassági követelménynek való megfelelés ajánlattevő által benyújtott igazolások, valamint az 
annak kapcsán benyújtott hiánypótlás keretében sem  került a felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak 
megfelelően igazolásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 
 



1.2.) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint felhívására ajánlattevő által az eljárás 5. és 7. részére vonatkozóan 
benyújtott termékmintákkal kapcsolatban felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 21. napján, 
amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. Ajánlattevő a fenti felhívás 
ellenére felvilágosítást a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem nyújtott be. 
 
Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, valamint részéről hiánypótlás keretében további 
termékminta benyújtására sem került sor. 
 
Tekintettel arra, hogy a Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő a fentiek szerinti 
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget a megadott határidőben, ezért ajánlata a 7. részben - mivel 
ajánlattevő részéről az eljárás 7. részére vonatkozóan benyújtott termékminta fentiekben hivatkozott 
paraméterei nem feleltek meg Ajánlatkérő előírásainak (2 mm-es átmérőjű) - a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. 
pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
 
2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

7  617.500,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 5., 6., 7., 9. és 17. részére 
vonatkozóan benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 
2018. június 21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 
Ajánlattevő az előírt határidőig benyújtotta felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét 
megalapozó –ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az eljárás 7. része 
tekintetében a termékminta megérkezésekor észlelte, hogy a gyártó nem a kért mintát küldte meg, a 
megfelelő minta pedig Ajánlatkérő által előírt határidőig sem érkezett meg.  
 
A MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 7. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről benyújtott termékminta fentiekben hivatkozott paraméterei nem feleltek 
meg Ajánlatkérő előírásainak (2 mm-es átmérőjű) - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 

 
3.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

7  735 300,- Ft 

 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 2., 7. és 17. részére vonatkozóan 



benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 
21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, valamint részéről hiánypótlás keretében további 
termékminta benyújtására sem került sor. 

Tekintettel arra, hogy a ReplantMed Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a fentiek 
szerinti felvilágosítás kérésnek nem tett eleget a megadott határidőben, ezért ajánlata a 7. részben - 
mivel ajánlattevő részéről az eljárás 7. részére vonatkozóan benyújtott termékminta fentiekben 
hivatkozott paraméterei nem feleltek meg Ajánlatkérő előírásainak (5.5 cm hosszú (+ 10 % eltérés a 
hosszban megengedett) - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [8] Elnevezés: Decompressiós kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 



Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

8  2 710 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

8  2 710 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 8. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [9] Elnevezés: Súlyozott szívó 

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 (kettő) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

9  279 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

9  279 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 9. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 



Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

9  220.500,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 5., 6., 7., 9. és 17. részére 
vonatkozóan benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 
2018. június 21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 
Ajánlattevő az előírt határidőig benyújtotta felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét 
megalapozó –ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre benyújtott nyilatkozatában az eljárás 9. részére vonatkozóan 
rögzítette, hogy Ajánlatkérő előírásában nem került egyértelműen meghatározásra, hogy a 38,1 cm-es 
hosszúság, mely hosszúságra vonatkozóan (teljes, csatlakozás nélküli stb.) került rögzítésre. 
Ajánlattevő által megajánlott termék teljes hosszúsága (PVC cső + összekötő csatlakozó) 38,5 cm. 
Rögzítette továbbá, hogy a dokumentációban az sem került részletesen meghatározásra, hogy 
Ajánlatkérő mit ért nehezék alatt, melyre tekintettel álláspontjuk szerint az általuk megajánlott termék 
– mivel a rozsdamentes acél (fém) szívóvég lényegesen nehezebb az orvosi PVC alapanyagú kanülnél – 
megfelel Ajánlatkérő előírásában foglaltaknak. 
 
Ajánlattevő által megajánlott termék hosszúsága figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő előírásában foglalt, 
az egyes részek tekintetében megajánlandó termékek hosszúságára vonatkozóan rögzített paraméterek 
az egyes termékek effektív hosszának alapulvételével, a szakmai gyakorlatnak megfelelően kerültek 
meghatározásra, így ajánlattevő nyilatkozatában foglalt erre vonatkozó hivatkozásokat Ajánlatkérő 
figyelembe venni nem tudta. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő által megajánlott termék hosszúsága 36 
cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített 38,1 cm-es (+ 10 %-os méreteltérést megengedő) előírással, 
ezért a megajánlott termék nem felel meg az Ajánlatkérő által előírt követelményeknek. Továbbá az 
ajánlati felhívásban foglaltak követelmények figyelembevétele  alapján Ajánlatkérő az ajánlattevő által a 
nehezékre vonatkozóan tett nyilatkozatát (véleményét) sem tudta elfogadni. 
 

A MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 9. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről benyújtott termékminta fentiekben hivatkozott paraméterei nem feleltek 
meg Ajánlatkérő előírásainak (38.1 cm hosszú (+ 10 %-os méreteltérés megengedett); illetve a végén 
fém nehezékkel ellátott) - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [10] Elnevezés: Artéria femorális kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

10  3 443 100 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 



 
Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

10  3 443 100 ,- Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 10. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [11] Elnevezés: Artéria femorális és axilláris kanülálására alkalmas kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

11  497 500 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

11  497 500 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 



követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 11. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [12] Elnevezés: Véna femorális kanül 

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 (kettő) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

12  450 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

12  450 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 12. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

12 500 000 ,- Ft 

 
Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  
Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 
 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy 
az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen részek 
tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részek 
esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat benyújtó 
ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril termékmintákat 
nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére vonatkozó 
– a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás  12. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az 12. részére vonatkozóan termékminta, továbbá 
az eljárás 12. részére vonatkozóan a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő 
termékleírás nem került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést. 



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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [13] Elnevezés: Artéria, véna és bi-cavális femorális kanül bevezetésére 
alkalmas 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 (kettő) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

13  1 034 800 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

13  1 034 800 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 13. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 



Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

13 1 040 000 ,- Ft 
 
Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  
Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 
 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy 
az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen részek 
tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részek 
esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat benyújtó 
ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril termékmintákat 
nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére vonatkozó 
– a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 13. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 13. részére vonatkozóan termékminta, 
továbbá az eljárás 13. részére vonatkozóan a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő 
termékleírás nem került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [14] Elnevezés: Véna femoralis bi-cavális kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

14  3 240 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

14  3 240 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 14. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 



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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [15] Elnevezés: Véna femoralis bi-cavális kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

15  5 760 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

15  5 760 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 15. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [16] Elnevezés: Coron cardioplégiás kanül 

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 (egy) db 

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: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

16 1 426 000,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

16 1 426 000,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a ReplantMed Kft. (1119 
Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 16. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [17] Elnevezés: Coronária cardioplégiás kanül I. 

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 (három) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 



Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

17  272 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

17  272 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 17. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

17  176.000,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 5., 6., 7., 9. és 17. részére 
vonatkozóan benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 
2018. június 21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 
Ajánlattevő az előírt határidőig benyújtotta felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét 
megalapozó –ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre benyújtott nyilatkozatában az alábbiakat rögzítette: 
 
„A koronária kanül rozsdamentes acélból készült hajlítható szárának és a műanyag nyél kézi 
darabjának (1/4” luer konnektor nélkül) együttes hasznos hosszúsága 17 cm, amely figyelembe véve a 
megengedett + 10 %-os méreteltérést, véleményünk szerint megfelelő” 
Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék 15,2 cm hosszú (illetve +10 %-os 
méreteltérés megengedett) legfeljebb 16,72 cm hosszúságú lehet, ezért a MedlineS Kft. által a 17. részre 
megajánlott 17 cm (az ¼”  luer konnektor nélkül) hosszúságú termék nem felel meg Ajánlatkérő  által 
előírt követelményeknek. 
 

A MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 17. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről benyújtott termékminta fentiekben hivatkozott paraméterei nem feleltek 
meg Ajánlatkérő előírásainak (15,2 cm hosszú (+10 %-os méreteltérés megengedett)) - a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek. 

 

2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

17 199 600,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által az eljárás 2., 7. és 17. részére vonatkozóan 
benyújtott termékmintákkal kapcsolatban ugyanakkor felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 
21. napján, amelyben 2018. június 26. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, valamint részéről hiánypótlás keretében további 



termékminta benyújtására sem került sor. 

Tekintettel arra, hogy a ReplantMed Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a fentiek 
szerinti felvilágosítás kérésnek nem tett eleget a megadott határidőben, ezért ajánlata a 17. részben - 
mivel ajánlattevő részéről az eljárás 17. részére vonatkozóan benyújtott termékminta fentiekben 
hivatkozott paraméterei nem feleltek meg Ajánlatkérő előírásainak (15,2 cm hosszú (+10 %-os 
méreteltérés megengedett) - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő 
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [18] Elnevezés: Coronária cardioplégiás kanül II. 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

18  82 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 



ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

18  82 000 ,- Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 18. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [19] Elnevezés: Retrograd cardioplégiás kanül 

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 (kettő) db 

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: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

19  452.200,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

19  452.200,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a MedlineS Kft. (2314 
Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 19. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 



Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

19 884 000 ,- Ft 
 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 

Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy 
az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen részek 
tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részek 
esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat benyújtó 
ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril termékmintákat 
nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére vonatkozó 
– a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 19. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 19. részére vonatkozóan termékminta 
nem került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/2. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [20] Elnevezés: Speciális Centrakath kanül 

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 (egy) db 

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: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

20  234 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

20  234 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 20. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 



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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [-] Rész száma: 2 [21] Elnevezés: Perifériáról centrális pozícióba felúsztatható PICC 
kanül 

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 Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen arra tekintettel, hogy az 
eljárás 21. részében 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. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [22] Elnevezés: Felnőtt centrális vénakatéter 

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 (kettő) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

22  4 400 290,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

22  4 400 290,00 – Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft. 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 22. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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: 

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Trading Kft. 
Ajánlattevő címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

22  5 588 790,- Ft 
 



Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben nem nyújtotta be. 

A B.Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 22. részében – 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti, a kizáró okok fenn nem állására, 
továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolásokat nem nyújtotta be - a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 

 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [23] Elnevezés: Speciális antibakteriális bevonatú kanülök 

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 (kettő) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 



 
Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

23  534 160,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

23  534 160,00 – Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft. 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 23. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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: 

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Trading Kft. 
Ajánlattevő címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Adószám: 25061978-2-41 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

23  783 000,- Ft 

 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn 
nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési 
határidő 2018. május 17. napján 12: 00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben nem nyújtotta be. 

A B.Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 23. részében – 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti, a kizáró okok fenn nem állására, 
továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolásokat nem nyújtotta be - a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [24] Speciális chlorhexidine és ezüst sulfadiazine bevonatú kanül 

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 (egy) db 

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: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

24  387 850,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

24  387 850,00 – Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft. 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 24. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 



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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [25] Umbilikális véna katéter 

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 (egy) db 

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: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

25  34 020,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

25  34 020,00 – Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft. 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 25. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [26] Felnőtt arteria radialis kanülálásához használatos kanül 
áramlásgátlóval ellátva 20G 

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 (kettő) db 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Fresenius Kabi Hungary Kft. 
Ajánlattevő címe: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em. 
Adószám: 10736687-2-41 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

26  1 449 090,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 

2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

26  1 520 650,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Fresenius Kabi Hungary Kft. 
Ajánlattevő címe: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em. 
Adószám: 10736687-2-41 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

26  1 449 090,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Fresenius Kabi 



Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő a 26. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

26  1 520 650,00 – Ft 

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbet követőnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- 
Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (6) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 26. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Megajánlott termékek kiszállítása, fuvarozás 

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 S.T.I. Hungary Szállítmányozási Kft. (a.sz: 13861984-2-13) 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [27] Felnőtt és gyermek arteria radialis, Seldinger technikával történő 
kanülállásához használatos set 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

27  1 761 040,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 



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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

27  1 761 040,00 – Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 27. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [28] Termodiluciós katéterek 

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 (kettő) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

28  2 365 090,00 – Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 



Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

28  2 365 090,00 – Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 28. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

28 3 277 000 ,- Ft 
 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 

Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy 
az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen részek 
tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részek 



esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat benyújtó 
ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril termékmintákat 
nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére vonatkozó 
– a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 28. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 28. részére vonatkozóan termékminta 
nem került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. és M/2. pontjaiban rögzített alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [29] Termodilúciós Swan-Ganz Katéter folyamatos perctérfogat 
méréshez 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 



Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

29 2 940 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

29 2 940 000 ,- Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Twinmed Kft. (1096 
Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 29. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [30] Aorta kanülök 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  



30 2 473 840,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

30 2 473 840,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a ReplantMed Kft. (1119 
Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 30. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [-] Rész száma: 2 [31] Elnevezés: Artériás kanül 

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 Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen arra tekintettel, hogy az 
eljárás 31. részében 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. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [32] Flexibilis aorta kanül 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

32  895 500 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

32  895 500 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 



Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 32. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [33] Kanül artéria-véna 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

33  4 320 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

33  4 320 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 33. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 



teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [34] Kanül artéria-véna femorális kanülálására 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

34  4 050 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

34  4 050 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 34. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [35] Vénás kanülök - speciális 

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 (kettő) db 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

35 892 100,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: ReplantMed Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 
Adószám: 24662064-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

35 892 100,- Ft 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a ReplantMed Kft. (1119 
Budapest, Nándorfejérvári út 35.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 35. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12. 
Adószám: 12342697-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

35 2 340 000 ,- Ft 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok 
fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a 
teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, ajánlattevő által benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 
ugyanakkor hiánypótlási felhívás megküldése volt indokolt. 

 
Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatában rögzítette, hogy az általa benyújtott referencia 
igazolásokat kizárólag az eljárás 29. részére vonatkozóan kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívásában érintett 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részekre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy 
az 1., 2. és 35. részek esetében ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értéke jelentősen meghaladja ezen részek 
tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, illetve az 1., 2., 12., 13., 19., 28. és 35. részek 
esetében ajánlattevő által benyújtott nettó ajánlati árakhoz képest jóval kedvezőbb megajánlásokat benyújtó 
ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására felhívásra kerültek – steril termékmintákat 
nem kívánnak benyújtani. 
 
Ajánlattevő részéről továbbá a hiánypótlási felhívás 2.) pontjában rögzített – az eljárás 35. részére vonatkozó – 
megfelelő leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás, valamint a hiánypótlási felhívás 4.1.) 
pontjában – az eljárás 12. részére vonatkozó – és a 4.2.) pontjában hivatkozott – az eljárás 13. részére vonatkozó 
– a felhívás III.1.3) M/2. pontjában foglaltaknak megfelelő termékleírás sem került benyújtásra. 
 
A Twinmed Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 16.fszt.Ü/12.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 35. 
részében – tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 35. részére vonatkozóan termékminta,  
továbbá az eljárás 35. részére vonatkozóan a felhívás III.1.3) M/1. pontjában foglaltaknak megfelelő 
referencianyilatkozat/-igazolás nem került benyújtásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. és M/2. pontjaiban 
rögzített alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 



A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [36] Vénás kanülök - egyenes 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

36  7 500 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

36  7 500 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 36. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [37] Bal szívfél vent katéterek 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

37  348 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 



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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

37  348 000 ,- Ft 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 37. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [38] Kardioplégiás kanülök 

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 (egy) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

38  58 750 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 



Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

38  58 750 ,- Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic Hungária 
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 38. 
rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [39] Standard antegrad kardioplégiás kanül 

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 (három) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

39  181.350,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 

 

2.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

39  195 000 ,- Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft. 
Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
Adószám: 11883524-2-13 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF)  

39  181.350,- Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a MedlineS Kft. (2314 
Halásztelek, Óvoda u. 7.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 39. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Adószám: 12070907-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

39  195 000 ,- Ft 

 

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbet követőnek tekinthető ajánlattevő, azaz a Medtronic 
Hungária Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (6) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő a 39. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u.16. 
Adószám: 10820830-2-43 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

1.  3.565.650,- Ft 

 

Ajánlatkérő 2018. május 10. napján – az eljárás 1., 2., 5., 7. és 39. részeire vonatkozóan - a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerint felhívta ajánlattevőt a kizáró okok fenn nem állására, továbbá az alkalmassági követelmények 
meglétére vonatkozó igazolások benyújtására, a teljesítési határidő 2018. május 17. napján 12:00 óra volt.  

Ajánlattevő az igazolásokat határidőben benyújtotta, amellyel kapcsolatban ugyanakkor hiánypótlási felhívás, 
illetve felvilágosítás kérés megküldése volt indokolt 2018. június 1. napján. Ajánlattevő az előírt határidőig 
benyújtotta hiánypótlását, illetve felvilágosítását, azonban az alábbi – az ajánlata érvénytelenségét megalapozó – 
hiányosságokat nem pótolta, ellentmondásokat nem oldotta fel megfelelően, illetve Ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívásában foglaltakra dokumentumot nem nyújtott be. 

1. 
Ajánlattevő hiánypótlásában benyújtott dokumentumok/nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő a 
felhívás III.1.3) pontjában megjelölt M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés kapcsán kapacitást 
nyújtó szervezet erőforrásaira támaszkodva kíván megfelelni. Ajánlattevő hiánypótlása keretében a referencia 
nyilatkozat ugyanakkor továbbra sem a kapacitást nyújtó szervezet, hanem ajánlattevő által kitöltött és aláírt 
formában került benyújtásra, illetve ajánlattevő által csatolt igazolások 7-8. oldalán szereplő referencia igazolás 
kapcsán jelzett hiányosságok (a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a teljesítés helyét; valamint az arra 
vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) pótlására 
nem került sor. 
 
A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő ajánlata az eljárás  39. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről a felhívás III.1.3) M/1. pontjában megjelölt alkalmassági 
követelménynek való megfelelés ajánlattevő által benyújtott igazolások, valamint az annak kapcsán 
benyújtott hiánypótlás keretében sem  került a felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak megfelelően 
igazolásra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta 
megfelelően a felhívás III.1.3) M/1. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 
 
2. 

Ajánlattevő részéről hiánypótlás keretében az eljárás 39. részére vonatkozóan referencianyilatkozat/-
igazolás benyújtására nem került sor. 

A Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u.16.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 39. részében – tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő részéről az eljárás 39. részére vonatkozóan, a felhívás III.1.3) M/1. pontjában 
előírt leszállított mennyiséget igazoló referencianyilatkozat/-igazolás  nem került benyújtásra - a Kbt. 
73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem igazolta megfelelően a felhívás 
III.1.3) M/1. pontjában rögzített alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 

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

 



V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [40] Elnevezés: Csecsemő-gyermek centrális vénás katéterek 

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 (kettő) db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1.) Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

40  3 251 380,00 - Ft 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, 
ajánlata megfelel az ajánlati 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: 2 

A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza Ajánlatkérő. 

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

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: CPP- Budapest Kft 
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Adószám: 10240616-2-42 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

40  3 251 380,00 - Ft 

 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz a CPP- Budapest Kft. 
(1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, 
valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő a 40. rész 
vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

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:  

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő megnevezése: Euromedic Trading Kft. 
Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 
Adószám: 12077571-2-41 
 

Rész száma Nettó ajánlati összár (HUF) 

40  1.658.840 Ft 

 



Ajánlatkérő 2018. április 13. napján az eljárás 40. része tekintetében árindokolás kérést küldött ajánlattevő 
részére, amelyben 2018. április 20. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. 
Ajánlattevő a megadott határidő lejártáig az eljárás 40. részére vonatkozóan árindokolást nem csatolt be. 
 
Ajánlattevő 40. részben tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő az eljárás 40. részére vonatkozóan árindokolást nem nyújtott be, így az ajánlata 
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 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [-] Rész száma: 2 [41] Elnevezés: Aorta kanül speciális embóliafilter szettel ellátva 

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 Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen arra tekintettel, hogy az 
eljárás 41. részében 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 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2018/07/21)/ Lejárata: (2018/07/30) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/07/20) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/07/20) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  

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: A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján jelen közbeszerzési eljárás 3., 4., 8., 
10., 11., 14., 15., 16., 18., 20., 24., 25., 27., 29., 30., 32., 33., 34., 36., 37. és 38. részeiben a szerződés a tíz napos 
időtartam (moratórium) letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a vonatkozó részekben csak egy ajánlatot 
nyújtottak be. 

Rész 
száma 

Ajánlattételkor 
Rendelkezésre álló 

fedezet összege 
opció nélkül 

(nettó Ft) 

Fedezettöbblet 
mértéke 

(nettó Ft) 

Fedezethiány 
mértéke 

(nettó Ft) 

Ellenszolgáltatás 
összege 

(Ajánlattevő által 
megajánlott ár,  

nettó öszesen Ft) 

Fedezet 
átcsoportosítás 

részenkénti 
mértéke, 
összesen 
(nettó Ft) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. rész: 2 145 000 Ft 11 000 Ft 0 Ft 2 134 000 Ft 11 000 Ft 

2. rész: 1 655 000 Ft 401 760 Ft 0 Ft 1 253 240 Ft 401 760 Ft 

3. rész:  1 977 060 Ft 0 Ft 0 Ft 1 977 060 Ft 0 Ft 

4. rész 430 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft 180 000 Ft 250 000 Ft 

5. rész 2 055 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2 055 000 Ft 0 Ft 

6. rész 132 000 Ft 0 Ft 0 Ft 132 000 Ft 0 Ft 

7. rész 845 500 Ft 0 Ft 0 Ft 845 500 Ft 0 Ft 

8. rész 2 710 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2 710 000 Ft 0 Ft 

9. rész 279 000 Ft 0 Ft 0 Ft 279 000 Ft 0 Ft 

10. rész 3 443 100 Ft 0 Ft 0 Ft 3 443 100 Ft 0 Ft 

11. rész 497 500 Ft 0 Ft 0 Ft 497 500 Ft 0 Ft 

12. rész 480 000 Ft 30 000 Ft 0 Ft 450 000 Ft 30 000 Ft 

13. rész: 1 034 800 Ft 0 Ft 0 Ft 1 034 800 Ft 0 Ft 

14. rész: 2 088 000 Ft 0 Ft 1 152 000 Ft 3 240 000 Ft 1 152 000 Ft 

15. rész: 6 336 000 Ft 576 000 Ft 0 Ft 5 760 000 Ft 576 000 Ft 

16. rész: 1 472 000 Ft 46 000 Ft 0 Ft 1 426 000 Ft 46 000 Ft 

17. rész: 272 000 Ft 0 Ft 0 Ft 272 000 Ft 0 Ft 

18. rész: 82 000 Ft 0 Ft 0 Ft 82 000 Ft 0 Ft 

19. rész: 884 000 Ft 431 800 Ft 0 Ft 452 200 Ft 431 800 Ft 

20. rész: 234 000 Ft 0 Ft 0 Ft 234 000 Ft 0 Ft 

21. rész: 189 850 Ft 189 850 Ft 0 Ft 0 Ft 189 850 Ft 

22. rész: 4 191 030 Ft 0 Ft 209 260 Ft 4 400 290 Ft 209 260 Ft 

23. rész: 534 700 Ft 540 Ft 0 Ft 534 160 Ft 540 Ft 

24. rész: 388 810 Ft 960 Ft 0 Ft 387 850 Ft 960 Ft 

25. rész: 34 020 Ft 0 Ft 0 Ft 34 020 Ft 0 Ft 

26. rész: 1 350 695 Ft 0 Ft 98 395 Ft 1 449 090 Ft 98 395 Ft 

27. rész: 1 761 040 Ft 0 Ft 0 Ft 1 761 040 Ft 0 Ft 

28. rész: 2 864 660 Ft 499 570 Ft 0 Ft 2 365 090 Ft 499 570 Ft 

29. rész: 3 135 000 Ft 195 000 Ft 0 Ft 2 940 000 Ft 195 000 Ft 

30. rész: 2 716 600 Ft 242 760 Ft 0 Ft 2 473 840 Ft 242 760 Ft 

31. rész: 2 357 020 Ft 2 357 020 Ft 0 Ft 0 Ft 2 357 020 Ft 

32. rész: 1 296 500 Ft 401 000 Ft 0 Ft 895 500 Ft 401 000 Ft 



33. rész: 2 485 500 Ft 0 Ft 1 834 500 Ft 4 320 000 Ft 1 834 500 Ft 

34. rész: 2 615 000 Ft 0 Ft 1 435 000 Ft 4 050 000 Ft 1 435 000 Ft 

35. rész: 935 000 Ft 42 900 Ft 0 Ft 892 100 Ft 42 900 Ft 

36. rész: 7 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 7 500 000 Ft 0 Ft 

37. rész: 308 000 Ft 0 Ft 40 000 Ft 348 000 Ft 40 000 Ft 

38. rész: 58 750 Ft 0 Ft 0 Ft 58 750 Ft 0 Ft 

39. rész: 195 000 Ft 13 650 Ft 0 Ft 181 350 Ft 13 650 Ft 

40. rész: 3 202 110 Ft 0 Ft 49 270 Ft 3 251 380 Ft 49 270 Ft 

41. rész: 1 440 000 Ft 1 440 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 440 000 Ft 

Összesen: 68 611 245 Ft 7 129 810 Ft 4 818 425 Ft 66 299 860 Ft   
 

 

 


