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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1 - Traumatológiai implantátumok I.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

161A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 159-452510A 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

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére nyolc részajánlattétel keretében.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második része

Uniós Nyílt eljárás
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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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 3 424 200

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, 
Faiskola Út 5

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)

Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár

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:

Értékelési szempont: A legalacsonyabb árSzöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 3 424 200

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, 
Faiskola Út 5

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:

Igen
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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:

Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár
Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 42 047 100

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Traumatológiai implantátumok II.Rész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Tomportáji törésekhez szükséges traumatológiai impRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 42 047 100

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

A rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre kerül.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 9 780 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

A rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre kerül.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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

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

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár

Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 9 780 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

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

Legalacsonyabb ár

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:

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár

Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 962 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, 
Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Különféle traumatológiai szeg implantátumokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - Külső csontrögzítőkRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 962 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

A rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre kerül.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, 
Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 651 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, 
Faiskola Út 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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

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

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár

Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 651 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

11172790210Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft., Magyarország 3300 Eger, 
Faiskola Út 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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)

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:

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár

Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft):1 500 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - Váll arthorszkpia instabilitáshoz traumatológiai iRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - Térdízület első keresztszalag pótlásához szükségesRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 1 500 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

A rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre kerül.

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

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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 3 160 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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

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

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár

Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 3 160 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 
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23848991243BeWeGe Medical Kft., Magyarország 1194 Budapest, Kassa Utca 45

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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

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

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár

Egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

Szöveges értékelés:

BeWeGe Medical Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 2 196 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

23848991243BeWeGe Medical Kft., Magyarország 1194 Budapest, Kassa Utca 45

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

8A szerződés száma:

8 - Felszívódó anyagokból készült traumatológiai implaRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.12.29Lejárata:2022.12.19Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Alapmennyiség nettó összérték (Ft): 2 196 000

Ajánlattevő ajánlata  érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint egyedüli ajánlattevőként ajánlattevő 
adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

A rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre kerül.

2022.12.19

2022.12.19
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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