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10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1 Intracardialis ultrahang katéterekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

179A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 179-435382A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Elektrofiz.,rádiófrekv.abl. és cryoablációs anyagok besz., kih. áruraktár létesítésével, össz: 1408 db eszköz. A részenként előírt 
mennyiségektől -az egységár v.más szerz. feltételek mód. nélkül -AK plusz 200 %-kal eltérhet. [Kih.áruraktár feltételei: - AK a rendszer
üzemeltetéséért díjat (felhasznált áru br. értékének 2,5 %-a) számol fel AT részére,-a kihely. áruraktár induló alapkészleteként minden 
méretből 1 havi mennyiséget köteles AT leszállítani,- a kihely.áruraktár első feltöltésének határideje a szerződéskötést követő 5 
munkanap, -az alapkészl. feltöltésére kéthetente kerül sor, -soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség 
terheli AT-t,-AT az ajánlatban nyilatkozni köteles a kihely. árurakt. lét. feltét.elfogadásáról, v. arról, hogy az adásvét. és a raktározási 
szerz. egymás elválaszthatatlan részei. A nyil. hiányában az ajánlat érvénytelen.] Amennyiben az adott részben több termék szerepel,
úgy a részben szereplő összes termékre ajánlatot kell tenni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 7 020 000 • Ezen ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 UH generátorral kompatibilis (igen/nem) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft 
összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (
tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 7 020 000 UH generátorral kompatibilis (igen/nem): 
Igen alkalmasságuk indokolása: • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által 
előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott 
nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az 
általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott 
igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. 
• Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 620 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 2 Intracardialis ultrahang katéterekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 3 Vaszkularis sheath-ek abl. kat. stabilizálásáraRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 620 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 384 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Hossz (cm) (min. 45 cm, max. 65 cm, előny a hosszabb) / Súlyszám: 15 Minőségi kritérium - Név: 2 
Irrigációs lyukak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 15 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, 
opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.2. minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem 
válasz (tulajdonsághiánya) 0 pont. 1. minőségi szempont: előny a hosszabb (nagyobb érték), a két szélső érték közöttimegajánlásra 
vonatkozó képlet kerül alkalmazása. Ár szempont: fordított arányosítás.

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 384 000 Hossz (cm) (min. 45 cm, max. 65 cm, előny a 
hosszabb): 61 Irrigációs lyukak megléte (igen/nem) : Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • 
Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem állnak a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, 
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban előírt 
alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Görbületek száma / Súlyszám: 15 Minőségi kritérium - Név: 2 Hosszméretek száma / Súlyszám: 15 Ár - 
Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi 
szempont: előny a több, egyenes arányosítás. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 6 656 000 Görbületek száma : 11 Hosszméretek száma : 
3 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések 
alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok 
mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok 
és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők 
indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a 
bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak
a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - 4 Vaszkularis sheath-ek abl. kat. stabilizálásáraRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - 5 Vaszk. sheath-ek vénás és artériás behatolásraRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 6 656 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Igen
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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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 759 770 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Széles méretprofil (igen/nem) / Súlyszám: 8 Minőségi kritérium - Név: 2 „cross-cut” technológia (igen/nem
) / Súlyszám: 22 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. 
Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár
szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 759 770 Széles méretprofil (igen/nem) : Igen „
cross-cut” technológia (igen/nem) : Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 36 105 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a 
bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások 
alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők 
megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek 
megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A 
legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - 6 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 4 100 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - 7 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

• Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 36 105 000 Ezen ajánlattevők ajánlata a 
bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások 
alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők 
megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek 
megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A 
legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 4 100 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 7 200 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

8A szerződés száma:

8 - 8 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 7 480 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

9A szerződés száma:

9 - 9 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 7 480 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 950 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 950 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

10A szerződés száma:

10 - 10 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 22 775 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a 
bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások 
alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők 
megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek 
megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A 
legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

11A szerződés száma:

11 - 11 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 22 775 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a 
bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások 
alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők 
megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek 
megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A 
legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 640 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 640 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

12A szerződés száma:

12 - 12 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 100 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

13A szerződés száma:

13 - 13 Eszközök elektroanatómiai térképezéshezRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

Igen
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 100 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

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

Szöveges értékelés:

Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
Ü/12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1. bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 2. 
bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem) /Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 3. választható 
Standard/Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 4. belső, két kamrás hűtés, mely a 
fej proximális végét is hűti (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 5. alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció 
alatt (igen/nem) / Súlyszám: 6 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük 
megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempontok: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonsághiánya) 0 pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 160 000 Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség 
(igen/nem): Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem): Igen Választható Standard/
Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem): Igen Belső, két kamrás hűtés, mely a fej proximális végét is hűti (igen/nem): 
Igen Alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció alatt (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

14A szerződés száma:

14 - 14 Hűtött fejű EA ablációs katéterRész száma, elnevezése:

Igen



EKR001103502019

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 935 000 Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség 
(igen/nem): Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem): Igen Választható Standard/
Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem): Igen 1 m alatti mágneses követési pontosságot biztosít (igen/nem): Igen 
Alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció alatt (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

15A szerződés száma:

15 - 15 EA Ablációs katéterRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 160 000 Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség 
(igen/nem): Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem): Igen Választható Standard/
Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem): Igen Belső, két kamrás hűtés, mely a fej proximális végét is hűti (igen/nem): 
Igen Alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció alatt (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 935 000 Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség 
(igen/nem): Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem): Igen Választható Standard/
Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem): Igen 1 m alatti mágneses követési pontosságot biztosít (igen/nem): Igen 
Alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció alatt (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1. bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 2. 
bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem) /Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 3. választható 
Standard/Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 4. 1 m alatti mágneses követési 
pontosságot biztosít (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 5. alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció alatt (
igen/nem) / Súlyszám: 6 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük 
megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempontok: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonsághiánya) 0 pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 20 105 000 Bidirekcionális hajlíthatóság és 
rögzíthetőség (igen/nem): Igen Egy kábeles csatlakozás a jelfeldolgozó egységhez (igen/nem): Igen Basket nyitási méret-állítás a 
katéter markolaton végezhető el (igen/nem): Igen Atmosható öblítő csatornával rendelkezik (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők
ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott 
igazolások alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • 
Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét 
képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási 
kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés 
teljesítésére. • A legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

16A szerződés száma:

16 - 16 EA térképező/mapping katéterRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel az alábbiakra: - Az ajánlati felhívás II.2.5) pontja szerint „Értékelési 
szempontok Az alábbiakban megadott szempontok o Minőségi kritérium - Név: 1. bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (
igen/nem) / Súlyszám: 6 o Minőségi kritérium - Név: 2. bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/
nem) /Súlyszám: 6 o Minőségi kritérium - Név: 3. választható Standard/Large/Asymmetric görbület megléte (igen/nem) / 
Súlyszám: 6 o Minőségi kritérium - Név: 4. 1 m alatti mágneses követési pontosságot biztosít (igen/nem) / Súlyszám: 6 o 
Minőségi kritérium - Név: 5. alkalmas intracardiális pacing kivitelezésére abláció alatt (igen/nem) / Súlyszám: 6 o Ár - Súlyszám: 
70 - A felhívás VI.3)5. és a Kbt. 66. § (5) szerint az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a
68. § (4) bekezdése szerinti információkat, azaz az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. - Az ajánlati felhívás II.2.5) 
pontjában előírt Értékelési szempontok - Minőségi kritérium szempontok nem kerültek kitöltésre. - Az ajánlathoz a felhívás II.2.4
) és VI.3)18. pontjaiban érvényességi feltételként előírt megajánlott áru leírása, nem került csatolásra („Aj.kérő előírja, hogy az 
ajánlatba becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru leírása: a megajánlott termék és tartozékai pontos gyártója, típusa, 
cikkszáma, forgalmazója és leírása.„) - A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól
(KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) egyértelműen leírja, hogy amennyiben a felolvasólapon bármely értékelési szempontra 
tett megajánlás hiányzik, a hiány nem pótolható. („Fentiekből következik, hogy amennyiben a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
információk (főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az ajánlatból 
megállapíthatóak, úgy a felolvasólap hiánypótlás keretében is benyújtható, míg ellenkező esetben (bármely értékelési 
szempontra tett megajánlás hiányzik) a hiány nem pótolható.”)

25556175243Create Innovate Deliver Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Neumann
János Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 20 105 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a 
bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások 
alapján sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők 
megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek 
megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A 
legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1. bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) / Súlyszám: 9 Minőségi kritérium - Név: 2. egy 
kábeles csatlakozás a jelfeldolgozó egységhez (igen/nem) / Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 3. basket nyitási méret-állítás a 
katéter markolaton végezhető el (igen/nem) /Súlyszám: 6 Minőségi kritérium - Név: 4. átmosható öblítő csatornával rendelkezik (igen/
nem) / Súlyszám: 9 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. 
Pontozás: 0-10.Minőségi szempontok: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonsághiánya) 0 pont. 
Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



EKR001103502019

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1. single (egyetlen) patch rendszer gyorscsatlakozóval (igen/nem) / Súlyszám: 12 Minőségi kritérium - Név: 
2. tartalmazza a referencia kábelt (igen/nem) / Súlyszám: 9 Minőségi kritérium - Név: 3. Lehetővé teszi a katéterek mágneses és 
impedancia alapú követését (igen/nem) /Súlyszám: 9 Ár - Súlyszám: 70 • Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % 
mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempontok: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 
pont, nem válasz (tulajdonsághiánya) 0 pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 450 000 Single (egyetlen) patch rendszer 
gyorscsatlakozóval (igen/nem): Igen Tartalmazza a referencia kábelt (igen/nem): Igen Lehetővé teszi a katéterek mágneses és 
impedancia alapú követését (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • Ajánlattevők a 
benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem állnak a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá 
a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat tartalmazó, illetve a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

17A szerződés száma:

17 - 17 EA referencia eleketród "patch"Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen



EKR001103502019

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 100 000 Jelstabilitás mértéke (mV): 100 Jelminőség 
mértéke (mV): 100 3-3-3 elektródakiosztás megléte (igen/nem): Igen • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye 

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

18A szerződés száma:

18 - 18 EA térképező/mapping katéterRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 450 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 100 000 • Ezen ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság 
véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. • Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1. Jelstabilitás mértéke (előny a nagyobb, mV-ban kell megadni) / Súlyszám: 5 Minőségi kritérium - Név: 2. 
Jelminőség mértéke (előny a nagyobb, mV-ban kell megadni) / Súlyszám: 5 Minőségi kritérium - Név: 3. 3-3-3 elektródakiosztás 
megléte (igen/nem) / Súlyszám: 20 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül 
kérjük megadni. Pontozás: 0-10.3. minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonsághiánya) 0 pont. 1.-2. minőségi szempont: előny a nagyobb, egyenes arányosítás. Ár szempont: fordítottarányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • 
Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem állnak a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, 
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek. • Ajánlattevők megfelelnek a felhívásban előírt 
alkalmassági követelményeknek az általuk becsatolt ajánlatok és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum, továbbá a benyújtott igazolások alapján. • Ajánlattevők indokolási kötelezettségeiknek megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tettek. • Fenti ajánlattevők ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. • A legalacsonyabb árat 
tartalmazó, illetve a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.01.10Lejárata:2020.01.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2019.12.31

2019.12.31




