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A közbeszerzési eljárás eredménye
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HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

57 205 800Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

33731110-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000515702022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://ekr.gov.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 704186618Telefon:E-mail: fairtender@t-online.hu

Egyéb:

Egészségügyi Intézmény

Egészségügy

FT-1356/HMV/2021 – Szemlencsék beszerzése

Árubeszerzés

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges szemlencséket kívánja megvásárolni 
konszignációs raktár kihelyezésével, valamint a beültetéshez szükséges műtéti szett, műszerkészlet és műszerpark biztosításával a 
műszaki leírásban megadottak szerint. 

1. rész Hydrofób acrilát, monofokális szemészeti műlencsék 260 db+650 db+20 db
2. rész Hydrofób acrilát, monofokális, előretöltött szemészeti műlencse 300 db
3. rész Astigmia korrekcióra alkalmas tórikus műlencse 40 db
4. rész Műtéti csomag 1270 db
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II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges szemlencséket kíván megvásárolni 
konszignációs raktár kihelyezésével, valamint a beültetéshez szükséges műtéti szett, műszerkészlet és műszerpark biztosításával a 
műszaki leírásban megadottak szerint

Teljes mennyiség:
        
1. rész Hydrofób acrilát, monofokális szemészeti műlencsék
1.1  Hydrofob acrilát, egytestű, összehajtható, kékfény szűrős PCL (hátsó csarnoki) lencse 260 db
1.2.  Hydrofob acrilát, egytestű, összehajtható PCL (hátsó csarnoki) lencse  650 db
1.3.  Hydrofób akrilát, háromtestű, összehajtható műlencse  (sulcus-ba is implantálható) 20 db

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. Hydrofób acrilát monofokális szem. műlencseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

1. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
 (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
2. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói tagintézmény (6900 Makó, Kórház u.2.)

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a 2. rész esetében, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb 
ár értékelése szolgálja.

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges szemlencséket kíván megvásárolni 
konszignációs raktár kihelyezésével, valamint a beültetéshez szükséges műtéti szett, műszerkészlet és műszerpark biztosításával a 
műszaki leírásban megadottak szerint

Teljes mennyiség:

2. rész Hydrofób acrilát, monofokális, előretöltött szemészeti műlencse
Injectorba töltött, hydrofób akrilát, összehajtható PCL (hátsó csarnoki) lencse 300 db

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. Hydrofób acrilát monofokális előretöltött szmlII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat az 1. rész esetében, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb 
ár értékelése szolgálja.
 

1. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
 (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
2. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói tagintézmény (6900 Makó, Kórház u.2.)

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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A 3.  rész esetében, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján 
értékeli. 

1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó összértéke - Nettó összár HUF (fordított arányosság)
2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése: 

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

80Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges szemlencséket kíván megvásárolni 
konszignációs raktár kihelyezésével, valamint a beültetéshez szükséges műtéti szett, műszerkészlet és műszerpark biztosításával a 
műszaki leírásban megadottak szerint

Teljes mennyiség:
        
3. rész Astigmia korrekcióra alkalmas tórikus műlencse
Akrilát, egytestű, összehajtható, tórikus PCL (hátsó csarnoki) lencse 40 db

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 3. Astigmia korrekcióra alkalmas tórikus műlencseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

1. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
 (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
2. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói tagintézmény (6900 Makó, Kórház u.2.)

Igen

2. értékelési szempont: orvosszakmai minimumkövetelményeken túlmutató 
elvárások

20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000515702022

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a 4. rész esetében, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb 
ár értékelése szolgálja.

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges szemlencséket kíván megvásárolni 
konszignációs raktár kihelyezésével, valamint a beültetéshez szükséges műtéti szett, műszerkészlet és műszerpark biztosításával a 
műszaki leírásban megadottak szerint

Teljes mennyiség:
        
4. rész Műtéti csomag 1270 db

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 4. Műtéti csomagII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Akrilát, egytestű, összehajtható, tórikus PCL (hátsó csarnoki) lencse alapanyaga hidrofób akrilát 10 pont, hidrofil akrilát 0 pont 
(pontkiosztás módszere)

1. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
 (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
2. Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói tagintézmény (6900 Makó, Kórház u.2.)

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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2022.07.19V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - 1. Hydrofób acrilát monofokális szem. műlencseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)07547/2022

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

Nem

Nem

Nem

Igen
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

24 581 440A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11888048243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703724312Telefon:ugyfelszolgalat.hungary@alcon.comE-mail:

Bartók Béla Út 43-47.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1114Postai irányítószám:

Postai cím:

11888048243Nemzeti azonosítószámAlcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

HU110
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0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.19V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - 3. Astigmia korrekcióra alkalmas tórikus műlencseRész száma, elnevezése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - 2. Hydrofób acrilát monofokális előretöltött szmlRész száma, elnevezése:

11888048243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bartók Béla Út 43-47.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1114Postai irányítószám:

Postai cím:

11888048243Nemzeti azonosítószámAlcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

HU110

Nem

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A Kbt. 75. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárás a 2. rész esetében eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.

Igen
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NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

2 312 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11888048243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703724312Telefon:ugyfelszolgalat.hungary@alcon.comE-mail:

Bartók Béla Út 43-47.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1114Postai irányítószám:

Postai cím:

11888048243Nemzeti azonosítószámAlcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

HU110
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IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

30 312 360A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11888048243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703724312Telefon:ugyfelszolgalat.hungary@alcon.comE-mail:

Bartók Béla Út 43-47.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1114Postai irányítószám:

Postai cím:

11888048243Nemzeti azonosítószámAlcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.19V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:4A szerződés száma:

4 - 4. Műtéti csomagRész száma, elnevezése:

11888048243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bartók Béla Út 43-47.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1114Postai irányítószám:

Postai cím:

11888048243Nemzeti azonosítószámAlcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

HU110
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Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

11888048243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bartók Béla Út 43-47.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1114Postai irányítószám:

Postai cím:

11888048243Nemzeti azonosítószámAlcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

HU110
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.26

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

1.) Közbeszerzés tárgya: FT-1356/HMV/2021 – Szemlencsék beszerzése 
2.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként
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