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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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Nettó ajánlati ár: 4.320.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

11961583241AMECO 2000 Kft., Magyarország 1052 Budapest, Bécsi Utca 1

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:

1 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_1Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

50A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 048-113203A 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

Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére speciális szívsebészeti 
fogyóanyagok beszerzésére 12 részajánlattételi körben. 1.rész: Aorta lyukasztó 4mm átmérőjű heggyel a koszorúér graftok centrális 
anasztomózisainak helyének elkészítéséhez 2.rész: Véna cava superior kanül 3.rész: A bal kamra dekompressziójához alkalmas katéter
4.rész: Fémspirál végű szívó 5.rész: Kardioplégiás oldat koronária szájadékba adására alkalmas kanül 6.rész: A véna saphena graft 
kanülálására alkalmas érkanül 7.rész: 24 Fr átmérőjű aorta kanül 8.rész: Dual stage vénás kanül 9.rész: 36 Fr átmérőjű egyenes vénás
kanül 10.rész: A cardioplégiás oldat aortagyökbe történő adására alkalmas kanül 11.rész: Retrográd cardioplegiás kanül 12.rész: Az 
aortaív kanülálására alkalmas kanül

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánította Ajánlattevő ajánlatát az 1. rész 
vonatkozásában, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő specifikációként az 1. részben beszerezni kívánt termék ’
Aorta lyukasztó 4mm átmérőjű heggyel a koszorúér graftok centrális anasztomózisainak helyének elkészítéséhez’ 
vonatkozásában az alábbiakat írta elő: - legyen rotációs (forgó) vágóéle - hegye lapított kúp alakú legyen - hossza legyen 17 cm 
Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott ártáblázatában nyilatkozott a megajánlott termék származási helyéről, gyártójáról, 
típusáról és cikkszámáról. A hivatkozott gyártó honlapján a megajánlott termék vonatkozásában nem található információ a 
termék hosszára vonatkozóan. Továbbá a gyártó honlapján a megajánlott termék tekintetében elérhető kép alapján nem 

10240616242CPP-Budapest Kft, Magyarország 1145 Budapest, Amerikai út 33

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:

Nettó ajánlati ár: 4.320.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

11961583241AMECO 2000 Kft., Magyarország 1052 Budapest, Bécsi Utca 1

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

AMECO 2000 Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



EKR000043102020

Nettó ajánlati ár: 2.850.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 2.850.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_2Rész száma, elnevezése:

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

alátámasztott Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az általa megajánlott termék hegye lapított kúp alakú. Erre 
tekintettel Ajánlatkérő felvilágosítás kérést küldött ki 2020. április 15. napján, melyet Ajánlattevő határidőben nem teljesített. 
Ajánlattevő a felvilágosítás kérést határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján kizárólag az 
eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. Ajánlatkérő által az 1. részben beszerezni kívánt termékek - Aorta 
lyukasztó 4mm átmérőjű heggyel a koszorúér graftok centrális anasztomózisainak helyének elkészítéséhez - tekintetében 
Ajánlattevő szakmai ajánlata nem tartalmaz információt a termék hosszára vonatkozóan, valamint a megajánlott termék 
hegyének formai alakja (hegye lapított kúp alakú legyen) nem alátámasztott. Ajánlattevő szakmai ajánlatának érvényessége nem 
megállapítható. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlat
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.

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

Szöveges értékelés:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 7.840.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_3Rész 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:

alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_4Rész 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:

Nettó ajánlati ár: 7.840.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 7.120.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 7.120.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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:

Nettó ajánlati ár: 4.080.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 4.080.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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:

5 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_5Rész száma, elnevezése:

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

Igen
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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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 1.494.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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:

6 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_6Rész 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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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 12.000.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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:

7 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_7Rész 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:

Nettó ajánlati ár: 1.494.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

8 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_8Rész 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:

Nettó ajánlati ár: 12.000.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlattevőnként:

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:

Nettó ajánlati ár: 9.750.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 9.750.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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
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Nettó ajánlati ár: 5.530.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 5.530.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

9 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_9Rész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Szöveges értékelés:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 8.050.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

10 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_10Rész 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:

megfelelő.

Igen
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Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

11 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_11Rész 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:

Nettó ajánlati ár: 8.050.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Nem

Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
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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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot 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:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 3.510.000 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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:

12 - Speciális szívsebészeti fogyóanyagok_12Rész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Igen
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.19Lejárata:2020.06.10Kezdete:

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:

Nettó ajánlati ár: 3.510.000 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1113 Budapest, 
Bocskai Út 134-146

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2020.06.09

2020.06.09
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.05.22 09:27:38 VargaAgnes

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Tekintettel arra, hogy részenként a legkedvezőbb ajánlatokat bírálta a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján, Ajánlatkérő az alábbi ajánlatok
bírálatát nem végezte el: 3. rész: - CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.; 10240616-2-42); - Planmed Kereskedő Kft. (
1223 Budapest, Kistétény Utca 16.; 10820830-2-43); - ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, 
Nándorfejérvári Utca 35.; 24662064-2-43); - Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. (1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. Ü/12.; 
12342697-2-43) 4. rész: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35.; 
24662064-2-43) 5. rész: - CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.; 10240616-2-42); - Planmed Kereskedő Kft. (1223 
Budapest, Kistétény Utca 16.; 10820830-2-43) 6. rész: - CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.; 10240616-2-42); - 
Planmed Kereskedő Kft. (1223 Budapest, Kistétény Utca 16.; 10820830-2-43) 7. rész: - Planmed Kereskedő Kft. (1223 Budapest, 
Kistétény Utca 16.; 10820830-2-43); - ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári 
Utca 35.; 24662064-2-43); - Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. (1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. Ü/12.; 12342697-2-43) 8. 
rész: - Planmed Kereskedő Kft. (1223 Budapest, Kistétény Utca 16.; 10820830-2-43); - Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. (1096 
Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. Ü/12.; 12342697-2-43) 9. rész: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (
1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35.; 24662064-2-43) 10. rész: CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.; 10240616-2-
42)

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




