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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:

1 - 1 Cardiovasculáris szettRész 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:

88A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 087-206393A 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

Eh.műtéti egységcsomagok beszerzése, az Ajánlati Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett mennyiségben és 
minőségben, kihelyezett áruraktár létesítésével. A megjelölt mennyiség AK 24 havi szükségletét fedezik azzal, hogy a részenként 
előírt mennyiségektől –az egységár v.más szerződéses feltételek módosítása nélkül– AK plusz 30 %-kal eltérhet (azaz részenként a 
teljes menny.100 %-a, legfeljebb 130 %-a kerül lehívásra). Kihelyezett áruraktár feltételei: AK a rendszer üzemeltetéséért díjat (a 
felhasznált áru bruttó értékének 2,5 %-a) számol fel AT részére; a kihelyezett áruraktár induló alapkészlet minden méretből 1 havi 
mennyiséget köteles AT leszállítani; a kihelyezett áruraktár első feltöltési határideje a szerződéskötést követő 3 munkanap; soron 
kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség terheli AT-t. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második Rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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: 31 105 000 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 31 105 000 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
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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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 2 560 000 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - 2 Postoperatív vérzés szettRész 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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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Ajánlattevő által megajánlott ár: 200 000 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 Tracheotomiás szettRész 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: 2 560 000 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:

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

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: 200 000 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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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Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő 
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli. A beszerzés tárgyát 

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: 3 520 000 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.

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:

4 - 4 Motoros műtét "A"Rész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokai: 
 
I.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 3. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
által „Raucodrape PRO ragasztós szélű lyukas operációs lepedő 2 rétegű” megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati 
felhívással és a közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel az 
ajánlattevő által megajánlott termék mérete 225 x 240 cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített „200 x 240 cm”-es előírással, így 
ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
II.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 3. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
által „Raucodrape PRO ragasztós szélű operációs lepedő 3 rétegű” megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati 
felhívással és a közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel az 
ajánlattevő által megajánlott termék mérete 150 x 180 cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített „150 x 175 cm”-es előírással, így 
ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Részvénytársaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 18
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

5 - 5 Motoros műtét "B"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: 3 520 000 Ft.  
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 
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)

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. 

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: 8 300 000 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.

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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 8 300 000 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.

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

A beérkezett ajánlatok száma:
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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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 336 000 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.

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:

6 - 6 Sebrevizió, nyitott mellkas zárásaRész 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: 506 000 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 

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:

7 - 7 PM beültetésRész 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: 336 000 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.

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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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: 506 000 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

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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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

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:

8 - 8 Anaestesiai beavatkozásRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokai: 
 
I.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 7. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
által „Raucodrape PRO ragasztós szélű operációs lepedő” megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati felhívással és a 
közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel az ajánlattevő által 
megajánlott termék mérete 175 x 180 cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített „175 x 175 cm”-es előírással, így ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
II.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 7. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
által „Raucodrape PRO ragasztós szélű operációs lepedő” megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati felhívással és a 
közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel az ajánlattevő által 
megajánlott termék mérete 90 x 110 cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített „75 x 100 cm”-es előírással, így ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
III.)  
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 7. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
által „Sentinex Spunlace körsteril operációs kabát XL méretben” megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati felhívással 
és a közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel az ajánlattevő 
által megajánlott termék mérete 130 cm +- 2cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített " XL " Hossza a váll legmagasabb pontjától: 
131cm előírással, így ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
IV.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 7. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő a 
szett részeként L méretű kabátot nem ajánlott meg, megajánlása nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési 
dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megadásra, mivel az ajánlattevő részéről 1 darab XL 
méretű (130 cm +- 2 cm) és 1 darab XXL méretű (150 cm +- 2 cm) kabát került megajánlásra, szemben Ajánlatkérő által 
rögzített 1 db „L” méretű - Hossza a váll legmagasabb pontjától: 121cm - operációs kabát” és 1 db „XL” méretű - Hossza a váll 
legmagasabb pontjától: 131cm – operációs kabát” előírással, így ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának további indoka a karakterkorlát okán az összegezés VI.1.10) pontjában!

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:

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: 2 400 000 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 2 400 000 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 fenn.
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

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: 16 020 000 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.

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:

9 - 9 Alapszett PM és ICD beültetéshezRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokai: 
 
I.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 8. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint a 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő 
által „Gazin géz alapanyagú hajtogatott lap”  megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési 
dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel az ajánlattevő által megajánlott 
termék mérete 10 x 20 cm, szemben Ajánlatkérő által rögzített „10x13 cm vagy 10x12,5 cm”-es előírással, így ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
II.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő 
ajánlata az eljárás 8. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
benyújtott termékleírás, valamint 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján továbbra sem állapítható meg, hogy az 
ajánlattevő által a „Sentinex Spunlace körsteril operációs kabát” megnevezéssel megajánlott termék külső felszíne vízlepergető, 
folyadék behatolásával szemben ellenálló-e, megajánlása ily módon nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési 
dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megadásra, így ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

10 - 10 Elektrofiziológiai egység csomagRész 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: 16 020 000 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 
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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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. 

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

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 19 550 000 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.

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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 19 550 000 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.

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
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Ajánlattevő által megajánlott ár: 121 200 000 Ft. 
A Novomed Kereskedelmi Kft. (1115 Budapest, XI. Fraknó utca 4. VIII. em. 50.) 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.

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 119 400 000 Ft. 
A B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.)  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.

25061978241B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 93 000 000 Ft. 
A Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest Hidász utca 1.) 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.

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 75 000 000 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

11 - 11 Steril alapcsomag coron - I. műtőRész 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:

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: 75 000 000 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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:

Novomed Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

B. Braun Trading Kft.

Szöveges értékelés:

Premier G. Med Cardio Kft.

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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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 83 580 000 Ft. 
A B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 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.

25061978241B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 82 698 000 Ft. 
A Novomed Kereskedelmi Kft. (1115 Budapest, XI. Fraknó utca 4. VIII. em. 50.) 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.

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 65 100 000 Ft. 
A Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest Hidász utca 1.) 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.

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 58 800 000 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

12 - 12 Steril alapcsomag coron - III. műtőRész 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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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: 58 800 000 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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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:

B. Braun Trading Kft.

Szöveges értékelés:

Novomed Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

Premier G. Med Cardio Kft.

Szöveges értékelés:

Mölnlycke Health Care Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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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:

B. Braun Trading Kft.

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: 10 140 000 Ft. 
A B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 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.

25061978241B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 7 800 000 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):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

13 - 13 Steril alapcsomag coron - gyerekRész 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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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának indoka: 
 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest Hidász utca 1.) ajánlattevő ajánlata az eljárás 
13. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről benyújtott 
termékleírás, valamint 2020. július 09. napján benyújtott felvilágosítás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő által 
„Lyukaslepedő femorális izoláláshoz” megnevezéssel megajánlott termék nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési 
dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megajánlásra, mivel ajánlattevő által megajánlott 
terméken két darab 8 cm átmérőjű lyuk található femorális izoláláshoz, szemben Ajánlatkérő által rögzített „két 4cm átmérő 
lyuk femoralis izoláláshoz” előírással, így ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász 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:

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: 7 800 000 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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. 
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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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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:

Premier G. Med Cardio Kft.

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: 8 772 000 Ft. 
A Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest Hidász utca 1.) 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.

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

Ajánlattevő által megajánlott ár: 8 160 000 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

14 - 14 Steril alapcsomag coron - felnőtt, kongenitálisRész száma, elnevezése:

Igen
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő által megajánlott ár: 3 601 200 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 Femorális szettRész 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: 8 160 000 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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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: 3 601 200 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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.
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő által megajánlott ár: 1 024 400 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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: 1 024 400 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

16 - 16 Carotis szettRész száma, elnevezése:

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

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: 2 712 600 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, 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:

17 - 17 Hasi aorta szettRész 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

Igen
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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

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: 2 712 600 Ft. 
A Mölnlycke Health Care Kft. (1134 Budapest Dévai utca 26-28.) ajánlattevő a 17. 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 az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokban 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. 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az eljárás 7. részében az V.2.12) pont folytatása: 
 
A HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata érvénytelenné nyilvánításának további indoka: 
 
V.) 
A Bírálóbizottság javaslata alapján a HAPPY BUSINESS SERVICES Zrt. (1137 Budapest Szent István körút 18.) ajánlattevő ajánlata az 
eljárás 7. részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről benyújtott 
termékleírás, valamint 2020. július 14. napján benyújtott felvilágosítás alapján továbbra sem állapítható meg, hogy Ajánlattevő által a 
„Sentinex Spunlace körsteril operációs kabát XL méretben” és „Sentinex Spunlace körsteril operációs kabát XXL méretben” 
megnevezéssel megajánlott termékek külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló-e, megajánlása ily módon 
nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentációban lévő Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban került megadásra, 
így ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 15., 16., 17. 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:

2020.09.11Lejárata:2020.09.02Kezdete:

2020.09.01

2020.09.01
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