
EKR000246552020 2020.07.29 13:27:25

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1Nemszőtt,rtg.árny.adó,nagy abszorbc. műtéti törlőRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem történt eltérés.

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Nem történt eltérés.

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:

84A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett 
mennyiségben és minőségben, kihelyezett áruraktár létesítésével. A megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi szükségletét fedezik 
azzal, hogy a részenként előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő plusz 30
%-kal eltérhet (azaz részenként a teljes mennyiség 100 %-a, legfeljebb 130 %-a kerül lehívásra), az egységár és egyéb szerződéses 
feltételek módosítása nélkül. Kihelyezett áruraktár feltételei: - Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat (a felhasznált áru bruttó 
értékének 2,5 %-a) számol fel ajánlattevő részére, - a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi 
mennyiséget köteles ajánlattevő leszállítani, - a kihelyezett áruraktár első feltöltésének határideje a szerződéskötést követő 3 
munkanap, - soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség terheli ajánlattevőt, Ajánlattevő az ajánlatban 
nyilatkozni köteles a kihelyezett áruraktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és a raktározási 
szerződés egymás elválaszthatatlan részei. A nyilatkozat – hiánypótlási felhívást követő – hiányában az ajánlat érvénytelen. A 
közbeszerzés tárgya és az ajánlattevő (Eladó) feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 
Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely 
egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 3 840 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő az 1. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 3 840 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő az 1. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 277 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 2. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

1A szerződés száma:

2 - 2 Izoláló lepedőRész 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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Ajánlattevő által megajánlott ár: 45 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 3. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

1A szerződés száma:

3 - 3 Műszerelő asztalhuzatRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 277 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 2. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 45 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 3. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Ajánlattevő által megajánlott ár: 132 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 4. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 132 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 4. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.
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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:

1A szerződés száma:

4 - 4 Tépőzáras kábeltartóRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

Igen
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Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 20 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő az 5. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.
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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:

1A szerződés száma:

5 - 5 Ragasztós szélű izoláló lepedőRész 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:

vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

6 - 6 Kábel/kameraizolálóRész 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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 20 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő az 5. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 200 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 6. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 200 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 6. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 337 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 7. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.
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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:

1A szerződés száma:

7 - 7 Izzadságfelfogós műtős sapka (nem steril)Rész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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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Ajánlattevő által megajánlott ár: 497 250 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 8. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

1A szerződés száma:

8 - 8 Speciál operációs kabát (XXL-XL)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:

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 337 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 7. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 497 250 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 8. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

fenn.
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Ajánlattevő által megajánlott ár: 382 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 9. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 382 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 9. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

9 - 9 Speciál operációs kabát (L)Rész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

Igen
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Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 2 453 400 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 10. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

10 - 10 Speciál operációs kabát (XL)Rész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

Igen
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11 - 11 Védőkabát, nem steril, zöldRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
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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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 2 453 400 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 10. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 463 200 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 11. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 463 200 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 11. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

1A szerződés száma:

Igen
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Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 182 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 12. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

1A szerződés száma:

12 - 12 Standard kabátRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

Igen
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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:

13 - 13 Körgumis, kerek sapka, vegyes színűRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 182 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 12. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 270 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 13. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 270 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 13. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 422 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 14. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

14 - 14 Pilóta műtős sapkaRész 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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Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 90 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 15. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

15 - 15 Izzadságfelfogós műtős sapka (nem steril)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:

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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 422 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 14. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

Igen
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16 - 16 Hátul gumis sapkaRész 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:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 90 000 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 15. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 157 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 16. 
részben a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat 
teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlata tartalmazza az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát képező termékek a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

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:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 157 500 Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 16. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

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:

1A szerződés száma:

Igen
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Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevő által megajánlott ár: 735 000,- Ft. A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 17. 
részben érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll 
fenn.

12352476241Mölnlycke Health Care Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 26-28

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

17 - 17 Speciális maszk orrmerevítővel, kötősRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokait a karakterkorlátra tekintettel az összegezés VI.1.10) pontjában 
adja meg.

22923820241HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18

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:

Nem

A közbeszerzési eljárás a 17. részben a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel és ajánlatkérő fedezetet ezen rész vonatkozásában nem csoportosított át.
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Ajánlattevő neve: HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1137 Budapest Szent István körút 18. Az ajánlat 
érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai: 1.1. Ajánlatkérő 2020. június 11. napján hiánypótlási felhívást, illetve felvilágosítás 
kérést küldött ajánlattevő részére, amelyben 2020. június 17. napja 12:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. Ajánlattevő 
a fenti felhívás ellenére hiánypótlást, illetve felvilágosítást a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem nyújtott be. Fentiekre tekintettel
a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt.. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő ajánlata a 2., 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 16. és 
17. részek tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási, illetve 
felvilágosítás nyújtási kötelezettségének ezen részekre vonatkozóan határidőben nem tett eleget, melynek következtében a 8. , 9. 10., 
12. részek tekintetében az ajánlat műszaki egyenértékűsége nem állapítható meg, valamint a 3., 6., részek tekintetében a megajánlott 
termék mérete nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került
megajánlásra, illetve a kereskedelmi ajánlat és a szakmai ajánlat valamennyi rész tekintetében nem az ajánlati felhívás és a 
közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően került benyújtásra. Fentiek értelmében az ajánlattevő ajánlata egyéb módon
nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így az ajánlattevő ajánlata
: - a 2., 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 16. és 17. részek tekintetében a kereskedelmi ajánlatban ajánlattevő által megajánlott termékek 
kiszerelési egysége feltüntetésének hiánya, - a 2., 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 16. és 17. részek tekintetében a szakmai ajánlat 
ellenjegyzésének, valamint a szakmai ajánlatban megjelölt termékek gyártója, illetve cikkszáma rögzítésének hiánya, - ajánlattevő által
megajánlott alábbi termékek kapcsán az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak tekintetében fennálló ellentmondás 
feloldásának hiánya: - a 3. rész tekintetében a megajánlott termék mérete nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési 
dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, - a 6. rész tekintetében a megajánlott termék 
mérete nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került 
megajánlásra, - a 8. rész tekintetében a megajánlott termék csomagolása nem az ajánlati felhívással, illetve a közbeszerzési 
dokumentáció 14. oldalának k) pontjában foglaltakkal összhangban került megajánlásra, és ajánlattevő az általa megajánlott termék 
megfelelőségét, egyenértékűségét az Ajánlatkérő által kibocsátott hiánypótlási felhívásra sem igazolta a 321/2015. (X.30.) 
Korm.rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. - a 9. rész tekintetében a megajánlott termék csomagolása nem az ajánlati felhívással, 
illetve a közbeszerzési dokumentáció 14. oldalának k) pontjában foglaltakkal összhangban került megajánlásra, és ajánlattevő az általa
megajánlott termék megfelelőségét, egyenértékűségét az Ajánlatkérő által kibocsátott hiánypótlási felhívásra sem igazolta a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. - a 10. rész tekintetében a megajánlott termék csomagolása nem az ajánlati 
felhívással, illetve a közbeszerzési dokumentáció 14. oldalának k) pontjában foglaltakkal összhangban került megajánlásra, és 
ajánlattevő az általa megajánlott termék megfelelőségét, egyenértékűségét az Ajánlatkérő által kibocsátott hiánypótlási felhívásra sem 
igazolta a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. - a 12. rész tekintetében a megajánlott termék csomagolása 
nem az ajánlati felhívással, illetve a közbeszerzési dokumentáció 14. oldalának k) pontjában foglaltakkal összhangban került 
megajánlásra, és ajánlattevő az általa megajánlott termék megfelelőségét, egyenértékűségét az Ajánlatkérő által kibocsátott 
hiánypótlási felhívásra sem igazolta a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. - a 2., 3., 6., 8., 9., 10., 12. részek 
tekintetében Ajánlatkérő által igényelt éves mennyiség és az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatában megadott kiszerelési egységek 
tekintetében fennálló ellentmondás tisztázásának hiánya okán egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 1.2. Ajánlatkérő 2020. június 11. napján az eljárás 17. része tekintetében 
indokolás kérést küldött ajánlattevő részére, amelyben teljesítési határidőként 2020. június 17. napja 12:00 óra került megjelölésre. 
Ajánlattevő a megadott határidő lejártáig az eljárás 17. részére vonatkozóan árindokolást nem nyújtott be. Fentiekre tekintettel a 
HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt.. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő ajánlata a 17. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) 

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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján jelen közbeszerzési eljárás 1., 4., 5., 7., 13., 14., 15. részeiben a szerződés a tíz napos 
időtartam (moratórium) letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a vonatkozó részekben csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.08.10Lejárata:2020.07.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

2020.07.29

2020.07.29
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bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő árindokolást nem nyújtott be, így az ajánlata egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.




