14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Postai cím: Nyíri út 38Város: Kecskemét
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Kötszer és
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Postai irányítószám: 6000

sebellátási termékek beszerzése 12 + 12 hónapra

A termék
Rész
Megnevezése

Tervezett 12+12
havi igény

Menny.

I.

Szigetkötszerek vízlepergető

24 320 db

II.

Szigetkötszerek

6 400 db

III.

Szigetkötszerek antibactreiális

1 000 db

IV.

Sebzáró csík

4 200 tasak

V.

Sebfedő hálók

3 960 db

VI.

Kenőccsel impregnált sebfedőháló

1 500 db

VII.

Hydrokolloid tartalmú kenőcsös sebfedőháló

VIII.

Antiseptikus sebfedő háló

2 100 db

IX.

Impregnált lapok jóddal

8 400 db

X.

Impregnált lapok szénnel

XI.

Impregnált lapok sóval

1 040 db

XII.

Impregnált lapok ezüsttel

1 560 db

XIII.

Impregnált lapok szénnel és ezüsttel

XIV.

Hydrogélek

XV.

Hydrogélek izotóniás sótartalommal

XVI.

Hydrogél alapú kötszerek

700 db

640 db

160 db
80 db
100 db
60 db

XVII.

Poliuretán habkötszerek

30 db

XVIII.

Poliuretán habkötszerek

70 db

XIX.

Hydroaktív kötszerek

16 db

XX.

Alginát tartalmú kötszerek

860 db

XXI.

Alginát tartalmú kötszerek szalag formában

160 db

XXII.

Alginát tartalmú kötszerek ezüsttel

120 db

XXIII.

Hidrokolliod kötszerek

XXIV.

Kanülrögzítők Perifériás

6 000 db

XXV.

Kanülrögzítők Centrális

1 350 db

XXVI.

Kanülrögzítők Centrális

30 db

XXVII.

Kanülrögzítők gége

XXVIII.

Speciális gyermek kanülrögzítő

36 db

400 db
41 400 db

XXIX.

Filmkötszerek

XXX.

Mull végben

XXXI.

Mull lapok (76 000 csomag; 620 000 db)

696 000 csomag/db

XXXII.

Mull pólyák

190 840 db

XXXIII.

Mull tekercses

XXXIV.

Mull kompressz

70 000 db

XXXV.

Hasi törlő

49 200 db

XXXVI.

Műtéti törlő

XXXVII. Rugalmas pólyák
XXXVIII. Szemészeti sebpárna
XXXIX.

Nedvszívó sebpárnák

XL.

Flísz alapú sebfedő lapok

XLI.

Háromszögkendő

XLII.

Gömbörlők

3 040 db
136 tekercs

340 tekercs

200 db
194 000 db
24 000 db
30 000 db
600 db
4 800 db
12 000 csomag

XLIII.

Trikócsőpólyák

21 700 méter

XLIV.

Pálcás tampon

160 csg

XLV.

Gipszek

XLVI.

Gipsz alábélelők

XLVII.

Vatták (19600 kg; 16124 db)

35 724 db/kg

XLVIII.

Papírvatta

13 800 tekercs

XLIX.

Idegsebészeti törlő

21 600 db
7 200 db

240 doboz

L.

Kötözős szettek járóbeteg steril

24 000 db

LI.

Kötözős szettek fekvőbeteg steril

64 600 db

LII.

Műtéti szettek Ált seb steril

14 600 db

LIII.

Műtéti szettek FOG steril

LIV.

Műtéti szettek Ortopédia steril

LV.

Műtéti szettek Traumatológiai steril

8 000 db

LVI.

Műtéti szettek Nőgyógyászati steril

580 db

LVII.

Ragtapaszok

LVIII.

Kötésrögzítő

5 720 db

LIX.

Sebtapasz

4 800 db

LX.

Műtéti paprika

8 000 db

LXI.

Hálós csőkötszer

8 000 db

LXII.

Önmagához tapadó kötésrögzítő

7 800 db

3 780 db
13 600 db

37 400 tekercs

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós nyílt
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [2][0][1][6]/S [1][8][1]-[3][2][4][5][6][1][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [1][1][0][9][3]/[2][0][1][6] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2
V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [XXVI., XXVIII.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási termékek beszerzésre
12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [2] Rész száma:2 [VIII., XXV., XXVII.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási termékek
beszerzésre 12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [3] Rész száma:2 [XXXI., XXXVII., XLVI., L., LI., LII., LIV., LV., LVII.] Elnevezés: Kötszer
és sebellátási termékek beszerzésre 12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [4] Rész száma:2 [XXIV., XXXVI., XLII., LIII., LVI.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási
termékek beszerzésre 12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [5] Rész száma:2 [XLIII., XLVIII., LIX.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási termékek
beszerzésre 12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [6] Rész száma:2 [III., IV., V., VI., VII., XII., XVII., XVIII., XIX., XXIX., XXXIII., XXXVIII.,
XXXIX., XL., XLIV., XLV., XLVII., LVIII.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási termékek beszerzésre 12 +12
hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [7] Rész száma:2 [XX., XXI., XXIII., LXII.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási termékek
beszerzésre 12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [8] Rész száma:2 [XI., XV., XXII.] Elnevezés: Kötszer és sebellátási termékek beszerzésre
12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
A szerződés száma: [9] Rész száma:2 [I., II., XXX., XXXII., XXXIV., XXXV., XLI., LX., LXI.] Elnevezés:
Kötszer és sebellátási termékek beszerzésre 12 +12 hónapra konszignációs raktár biztosításával
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették az alábbi részek tekintetében:
X., XIII., XIV., XVI. részek
Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett, illetve a IX. részre nem érkezett ajánlat.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
I. rész – 5 ajánlat
II. rész – 7 ajánlat
III. rész – 1 ajánlat
IV. rész – 3 ajánlat
V. rész – 4 ajánlat
VI. rész – 3 ajánlat
VII. rész – 2 ajánlat
VIII. rész – 2 ajánlat
IX. rész – 0 ajánlat
X. rész – 1 ajánlat
XI. rész – 1 ajánlat
XII. rész – 2 ajánlat
XIII. rész – 1 ajánlat
XIV. rész – 2 ajánlat
XV. rész – 3 ajánlat
XVI. rész – 2 ajánlat
XVII. rész – 7 ajánlat

XVIII. rész – 6 ajánlat
XIX. rész – 1 ajánlat
XX. rész – 7 ajánlat
XXI. rész – 6 ajánlat
XXII. rész – 2 ajánlat
XXIII. rész – 4 ajánlat
XXIV. rész – 5 ajánlat
XXV. rész – 2 ajánlat
XXVI. rész – 1 ajánlat
XXVII. rész – 2 ajánlat
XXVIII. rész – 1 ajánlat
XXIX. rész – 3 ajánlat
XXX. rész – 5 ajánlat
XXXI. rész – 4 ajánlat
XXXII. rész – 3 ajánlat
XXXIII. rész – 3 ajánlat
XXXIV. rész – 3 ajánlat
XXXV. rész – 4 ajánlat
XXXVI. rész – 2 ajánlat
XXXVII. rész – 7 ajánlat
XXXVIII. rész – 4 ajánlat
XXXIX. rész – 6 ajánlat
XL. rész – 6 ajánlat
XLI. rész – 1 ajánlat
XLII. rész – 2 ajánlat
XLIII. rész – 4 ajánlat
XLIV. rész – 2 ajánlat
XLV. rész – 2 ajánlat
XLVI. rész – 5 ajánlat
XLVII. rész – 2 ajánlat
XLVIII. rész – 5 ajánlat
XLIX. rész – 0 ajánlat
L. rész – 3 ajánlat
LI. rész – 3 ajánlat
LII. rész – 3 ajánlat
LIII. rész – 2 ajánlat
LIV. rész – 3 ajánlat
LV. rész – 3 ajánlat
LVI. rész – 3 ajánlat
LVII. rész – 6 ajánlat
LVIII. rész – 7 ajánlat
LIX. rész – 4 ajánlat
LX. rész – 3 ajánlat
LXI. rész – 5 ajánlat
LXII. rész – 3 ajánlat
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

-

3MED Kft. a IV., XXV., XXVI., XXVIII., XXIX., LVII.

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Allegro Kft. a I., VI., VIII., XII., XVII., XVIII., XX., XXIV., XXV., XXVII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Bella Hungária Kft. XXXI., XXXVII., XLVI., XLVIII., L., LI., LII., LIV., LV., LVII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági

követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

DispomedicorZrt. XX., XXI., XXIV., XXX., XXXI., XXXII., XXXIII., XXXIV., XXXV.,
XXXVI., XXXVII., XXXVIII., XLII., XLIII., L., LI., LII., LIII., LIV., LV, LVI., LVII., LVIII.,
LIX., LX., LXI.

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Eastimpex Kft. II., XXX., XXXV., XXXVII., XLIII., XLVI., XLVIII., LIX., LXI.

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Hartmann-Rico Kft. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., XII., XV., XVII., XVIII., XIX., XX.,
XXI., XXIII., XXIV., XXIX., XXX., XXXI., XXXII.,XXXIII., XXXIV., XXXV., XXXVII.,
XXXVIII., XXXIX., XL., XLIV., XLV., XLVI., XLVII., XLVIII., L., LI., LII., LIII., LIV., LV.,
LVI., LVII., LVIII., LIX., LX., LXI., LXII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Mediporta Kft. LVII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Mediq DirektKft. I., II., XVII., XVIII., XX., XXI., XXIII., XL., LXII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Mölnlycke Kft. I., II., XI., XV., XVII., XVIII., XX., XXI., XXII., XXXIX., XL, LVIII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Replant4Care Kft. XV., XVII., XVIII., XX., XXI., XXIII.,

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.

-

Wolf Hungária Kft. I., II., XXX., XXXI., XXXII., XXXIII., XXXIV., XXXV., XXXVII.,
XXXIX., XL, XLI, XLIII., XLVIII., LVIII., LX., LXI. részek vonatkozásában.

a fenti ajánlattevő ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
A
Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
részszempontjai részszempontok pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
pontszám
(adott esetben
súlyszámai (adott
és súlyszám
és súlyszám
és súlyszám
alszempontjai is) esetben az
szorzata
szorzata
szorzata
alszempontok
súlyszámai is)

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

-

3MED Kft-t a XXVI., XXVIII. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

Allegro Kft-t a VIII., XXV., XXVII. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

Bella Hungária Kft-t a XXXI., XXXVII., XLVI., L., LI., LII., LIV., LV., LVII. részek
tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

DispomedicorZrt-t a XXIV., XXXVI., XLII., LIII., LVI. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

Eastimpex Kft-t a XLIII., XLVIII., LIX. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

Hartmann-Rico Kft-t a III., IV., V:, VI., VII., XII., XVII., XVIII., XIX., XXIX., XXXIII.,
XXXVIII., XXXIX., XL., XLIV., XLV., XLVII., LVIII. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

Mediq Direkt Kft-t a XX., XXI., XXIII., LXII. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

MölnlyckeHealthCare Kft-t a XI., XV., XXII. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.

-

Wolf Kft-t az I., II., XXX., XXXII., XXXIV., XXXV., XLI., LX., LXI. részek tekintetében

Az ajánlati felhívásnak megfelelő alkalmassági követelményeknek megfelel, és az értékelési szempont alapján a
legalacsonyabb árat adta, amely az Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken belül van.
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok
hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatóak.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Bella-Hungária Kft. (II., XXX., XL., XLIII., LVI., LVIII.
részek esetén)
3394 Egerszalók, Külső sor út 2.
Adószáma: 11170970-2-10
Ellenszolgáltatás összege: nettó 7.559.720,- Ft
II., XXX., XL., XLIII., LVI., LVIII. részek tekintetében nevezett cég a táblázatban nevesített módon hiánypótlás
keretében a termékleírást nem pótolta, illetve az árindoklást a XL. rész vonatkozásában nem nyújtotta be ajánlattevő
erre vonatkozó felszólítása ellenére sem. Mindenek tekintetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja, illetve az
árindoklás elmaradása miatt a Kbt. 73. § (2) bek-e értelmében érvénytelen.
Dispomedicor Zrt. (XXII. rész esetén)
4032 Debrecen, Füredi út 98.
Adószáma: 10209080-2-09
Ellenszolgáltatás összege: nettó 76.000,- Ft

Ajánlattevő a termékleírásban foglaltakat összevetve az ajánlatkérő által megállapított műszaki-alkalmassági
követelményekkel megállapítást nyert, hogy ajánlata nem felel meg ajánlatkérő műszaki elvárásának, mert a XXII.
rész 3. tételére. 10 * 20 cm-es ajánlatot adott, noha ajánlatkérő min. 14 * 14 cm-es ajánlati műszaki feltételt
határozott meg. Erre figyelemmel ajánlattevő a XXII. rész vonatkozásában megtett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek.
e) pontja alapján érvénytelen.
Eastimpex Kft. (XVII., XXIV. részek esetén)
2112 Veresegyháza, Szent Korona utca 5.
Adószáma: 10355215-2-13
Ellenszolgáltatás összege: nettó 74.300,- Ft

A XVII. rész vonatkozásában az ajánlatkérő által kért műszaki leírásban foglalt elvárásoknak nem felelt
ajánlattevő ajánlata, hiszen a szakmai specifikációjuk indoklásában az szerepel, hogy testhőmérséklet hatására a
habkötszer cellái összeomlanak, ezt ajánlatkérő nem tudja elfogadni, mivel így a váladékot nem vezeti ki a felettes
sebfedő lapba. Erre figyelemmel ajánlattevő a XVII. rész vonatkozásában megtett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e)
pontja alapján érvénytelen.
A XXIV. rész vonatkozásában ajánlatkérő 3 tételre kért ajánlatot, és ajánlattevő csak 2 tételre adott, így a XXIV.

rész vonatkozásában ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
Happy Bussines Services Zrt. (II., V., VII., X., XIII., XIV., XVI., XVII., XVIII., XX., XXI., XXIII., XXVII.,
XXXVI., XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL., XLIV., XLV., XLVI., XLVIII., LVIII., LIX., LXI., LXII. részek esetén)
1137 Budapest, Szt. István körút 18.
Adószáma: 22923820-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 89.127.572,- Ft
A műszaki alkalmasság tekintetében bekért referencia igazolást nem pótolta, így ajánlata a Kbt. 73. § 1/d. pontja alapján
érvénytelen az ajánlata.
Hartmann-Rico Hungária Kft. (XVI. rész esetén)
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.
Adószáma: 12278923-2-13
Ellenszolgáltatás összege: nettó 32.855,- Ft
Ajánlattevő hiánypótlás keretében az árindoklást nem nyújtotta be ajánlattevő erre vonatkozó felszólítása ellenére sem.
Mindezek tekintetében ajánlata az árindoklás elmaradása miatt a Kbt. 73. § (2) bek-e értelmében érvénytelen az
ajánlata.
MediPorta Kft. (LVIII. rész esetén)
1221 Budapest, Ady Endre út 37/B.
Adószáma: 10968587-2-43
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2.279.800,- Ft
Ajánlattevő hiánypótlás keretében az árindoklást nem nyújtotta be ajánlattevő erre vonatkozó felszólítása ellenére sem.
Mindenek tekintetében ajánlata az árindoklás elmaradása miatt a Kbt. 73. § (2) bek-e értelmében érvénytelen.

Mediq Direkt Kft. (V., XXIX., XXXIX., LVIII. részek esetén)
9672 Gérce, Kossuth u. 128.
Adószáma: 11511346-2-18
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1.543.100,- Ft

Az V. rész vonatkozásában ajánlatkérő 3 tételre kért ajánlatot, ajánlattevő csak 1 tételre adott, így ajánlata a Kbt.
73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
A XXIX. rész vonatkozásában ajánlatkérő 5 tételre kért ajánlatot, ajánlattevő csak 3 tételre adott, így ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
A XXXIX. rész vonatkozásában a műszaki specifikációban előírt 2. tételre 10 * 20 cm-es termék ajánlatot adott,
a kiírás min. 14 * 19 cm volt, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
A LVIII. rész vonatkozásában Ajánlattevő a felszólítás ellenére árindoklást nem nyújtott be, így ajánlata a Kbt.
73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
Mölnlycke Health Care Kft. (XIV., XLII. részek esetén)
1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
Adószáma: 12352476-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 678.000,- Ft

A XIV. rész vonatkozásában az ajánlatkérő a kiírásban magasabb só koncentrációt írt elő, ezzel szemben a
megajánlott termék izotóniás, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
Az XLII. rész vonatkozásában az ajánlatkérő a kiírásban megadott min. 20 * 20 cm helyett 12 * 17 cm-es méretet
ajánlott, a min. 25 * 25 cm-es kiírás helyett 21 * 25 cm-es méretet ajánlott, illetve a min. 35 * 35 helyett 27 * 27
cm-t ajánlott meg, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

Wolf Orvosi Műszer Kft.
9027 Győr, Csörgőfa sor 4.
Adószáma: 14752205-02-08
Ellenszolgáltatás összege: nettó 25.916.238,- Ft

IV., V., VI., XXXVIII., XXIV., XLVII., LVII.
Ajánlattevő hiánypótlás keretében a IV., V., VI., XXXVIII. részek tekintetében a termékleírást
nem pótolta, illetve az árindoklást a XXIV. rész vonatkozásában nem nyújtotta be ajánlattevő
erre vonatkozó felszólítása ellenére sem. Mindezek tekintetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. d)
pontja, illetve az árindoklás elmaradása miatt a Kbt. 73. § (2) bek-e értelmében érvénytelen.

A XLVII. rész, fogászati vatta tekintetében két méretet kért ajánlatkérő, de ajánlattevő csak 1 méretet
adott meg, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
Az LVII. rész tekintetében érvénytelen ajánlata, mert ajánlatkérő kétféle minőségű ragtapaszt kért,
ajánlattevő ajánlatában csak egy félét (selyem ragtapaszt) ajánlott meg, így ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/02/14) / Lejárata: (2017/02/24)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/02/10)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/02/13)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:2

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

