ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Haemodinamikai eszközök szállítása II.

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
syntron@syntron.hu

Telefon:

EKRSZ_2003387
7

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

+36 14532890

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

NUTS-kód:

EKRSZ_6718116
6

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR001144572020

2021.07.01 18:18:01

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Haemodinamikai eszközök szállítása II.

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés haemodinamikai eszközök szállítására konszignációs raktár kihelyezésével:
1. rész: CTO ballonkatéterek, összesen 32 db termék szállítása
2. rész: "Highpressure" ballonkatéterek, összesen 20 db termék szállítása
3. rész: Gyógyszerkibocsátó ballon, összesen 32 db termék szállítása
4. rész: Vágó ballon, összesen 8 db termék szállítása
5. rész: Thrombus aspirációs katéter, összesen 40 db termék szállítása
6. rész: Indeflator + Y-adapter, összesen 240 db termék szállítása
7. rész: Intrakoronáriás nyomásmérő drót (PW) 3, összesen 64 db termék szállítása
8. rész: Intracoronariás nyomásmérő drót (PW), összesen 64 db termék szállítása
9. rész: Speciális hosszú sheath, összesen 16 db termék szállítása
10. rész: Drug eluting stent I Workehorse, összesen 28 db termék szállítása
11. rész: Drug Eluting stent II, összesen 200 db termék szállítása
12. rész: Drug eluting stent III, összesen 40 db termék szállítása
13. rész: Drug Eluting stent IV, összesen 64 db termék szállítása
14. rész: Drug Eluting stent V, összesen 32 db termék szállítása
15. rész: Drug eluting stent VI, összesen 64 db termék szállítása
16. rész: Drug eluting stent VII, összesen 32 db termék szállítása
17. rész: Drug ELuting stent VIII, összesen 32 db termék szállítása
18. rész: Drug Eluting stent IX, összesen 20 db termék szállítása
19. rész: Covered stent, összesen 4 db termék szállítása
20. rész: Rotablator, összesen 8 db termék szállítása
21. rész: Rotablator vezető drót, összesen 8 db termék szállítása
22. rész: Kisméretű PCI ballonok, összesen 64 db termék szállítása

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második Rész, XV. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

EKR001144572020

2020/S 228-561189

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

228

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - CTO ballonkatéterek

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121
Budapest, Kútvölgyi Út 91/a.

10437216243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 592 000
Nagyobb ratedburstpressure (ATM): 16
Alacsonyabb tipentry profil (mm): 0,41
Alacsonyabb crossing profil (mm): 0,56
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

994.35

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
85
592 000
Nagyobb ratedburstpressure (ATM):
5
16
10
50
Alacsonyabb tipentry profil (mm):
5
0,41
Alacsonyabb crossing profil (mm):
5
0,56
9,11
45,55
Összpontszám
994,35

pont-szám
10
850

9,76

súlyozott pontszám

48,8

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
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1. rész: CTO ballonkatéterek
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
85
Előny a kevesebb
Nagyobb ratedburstpressure
ATM
5
Előny a több
Alacsonyabb tipentry profil
mm
5
Előny a kisebb
Alacsonyabb crossing profil
mm
5
Előny a kisebb

Arányosításos értékelés

Fordított

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121 Budapest, 10437216243
Kútvölgyi Út 91/a.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 592 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

2 - "Highpressure" ballonkatéterek

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
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Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097
Budapest, Gubacsi Út 47

12004692243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 310 000
<2,25 mm-es átmérőben is elérhető: Igen
Nagyobb átmérő/hossz mátrix [db]: 88
Nagyobb ratedburstpressure [ATM]: 20
Semicompliant változat elérhető [Igen/Nem]: Igen
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

985.45

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
310 000
10
800
<2,25 mm-es átmérőben is elérhető:
5
Igen
10
50
Nagyobb átmérő/hossz mátrix [db]:
5
88
8
40
Nagyobb ratedburstpressure [ATM]:
5
20
9,09
45,45
Semicompliant változat elérhető [Igen/Nem]:
5
Igen
10
50
Összpontszám
985,45

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
2. rész: "Highpressure" ballonkatéterek
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
<2,25 mm-es átmérőben is elérhető
5
Nem
Nagyobb átmérő/hossz mátrix
db
5
Nagyobb ratedburstpressure
ATM
5
Semicompliant változat elérhető
5
Nem

Abszolút értékelés

Arányosításos értékelés

Fordított

pont
Előny a kevesebb
Igen
Előny a több
Előny a több
Igen

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest,
Gubacsi Út 47

12004692243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 310 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR001144572020

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Gyógyszerkibocsátó ballon

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097
Budapest, Gubacsi Út 47

12004692243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 710 336
Nagyobb átmérő/hossz mátrix [db]: 20
Nagyobb ratedburstpressure [ATM]: 16
Alacsonyabb crossing profil [mm]: 0,58
Klinikai vizsgálat min. 1 éves utánkövetéssel [Igen/Nem]: Igen
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

961.85

Szöveges értékelés:
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Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
2 710 336

pont-szám
súlyozott pontszám
10
800

Nagyobb átmérő/hossz mátrix [db]:
5
20
3,13
Nagyobb ratedburstpressure [ATM]:
5
16
9,41
Alacsonyabb crossing profil [mm]:
5
0,58
9,83
Klinikai vizsgálat min. 1 éves utánkövetéssel [Igen/Nem]:
Összpontszám
961,85

15,65
47,05
49,15
5
Igen

10

50

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
3. rész: Gyógyszerkibocsátó ballon
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Nagyobb átmérő/hossz mátrix
db
5
Előny a több
Nagyobb ratedburstpressure
ATM
5
Előny a több
Alacsonyabb crossing profil
mm
5
Előny a kisebb
Klinikai vizsgálat min. 1 éves utánkövetéssel
5
Nem
Igen

Arányosításos értékelés

Fordított

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest,
Gubacsi Út 47

12004692243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 710 336
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:
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Adószáma

Érvénytelenség indoka:

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

4 - Vágó ballon

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön
Fasor 3. B/3.

14153589243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 000 000
Nagyobb átmérő/hossz mátrix [db]: 27
Nagyobb ratedburstpressure [ATM]: 12
Alacsonyabb crossing profil [mm]: 0,91
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
85
2 000 000
10
850
Nagyobb átmérő/hossz mátrix [db]:
5
27
10
50
Nagyobb ratedburstpressure [ATM]:
5
12
10
50
Alacsonyabb crossing profil [mm]:
5
0,91
10
50
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
4. rész: Vágó ballon
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
85
Előny a kevesebb
Nagyobb átmérő/hossz mátrix
db
5
Előny a több
Nagyobb ratedburstpressure
ATM
5
Előny a több
Alacsonyabb crossing profil
mm
5
Előny a kisebb

Arányosításos értékelés

Fordított

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR001144572020

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3. 14153589243
B/3.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 000 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Thrombus aspirációs katéter

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 760 000
Kivitelek száma (a szállítható kivitelek számát db-ban kérjük megadni) : 2
Hosszabb shaft (előny a hosszabb)[mm]: 1 400
Aspirációs kapacitás értéke a 6 Fr-es katéternek [cm3/min]: 57
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.

1020.4

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
120
2 760 000
6,52
782,4
Kivitelek száma (a szállítható kivitelek számát db-ban kérjük megadni
10
2
10
Hosszabb shaft (előny a hosszabb)[mm]:) :
10
1 400
9,66
96,6
Aspirációs kapacitás értéke a 6 Fr-es katéternek [cm3/min]:
10
57
7,14
71,4
Összpontszám
1 050,4

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
5. rész: Thrombus aspirációs katéter
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
120
Előny a kevesebb
Kivitelek száma (a szállítható kivitelek számát kérjük megadni)
db
10
Hosszabb shaft (előny a hosszabb)
mm
10
Előny a több
Aspirációs kapacitás értéke a 6 Fr-es katéternek
cm³/min
10

Arányosításos értékelés

Fordított

Előny a több
Előny a több

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 760 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121
Budapest, Kútvölgyi Út 91/a.

10437216243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az 5. rész tekintetében a "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest Kútvölgyi Út
91/a.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a megajánlott termék
shaft hosszúsága az előírt 140 cm helyett 145 cm.

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

6 - Indeflator + Y-adapter

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 604 000
A manométer mérési pontossága ATM-ben (nagyobb a jobb): 30
Y adapter belső átmérője mm-ben (nagyobb a jobb): 3
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
2 604 000
10
800
A manométer mérési pontossága ATM-ben (nagyobb a jobb):
10
30
10
100
Y adapter belső átmérője mm-ben (nagyobb a jobb):
10
3
10
100
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
6. rész: Indeflator + Y-adapter
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
A manométer mérési pontossága ATM-be. (nagyobb a jobb)
ATM
10
Y adapter belső átmérője mm-ben (nagyobb a jobb)
mm
10

Arányosításos értékelés

Előny a több
Előny a több

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

EKR001144572020

Fordított

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

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 604 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

7 - Intrakoronáriás nyomásmérő drót (PW) 3

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243
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Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 13 433 600
Hossz [cm]: 175
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
90
13 433 600
10
900
Hossz [cm]:
10
175
10
100
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
7. rész: Intrakoronáriás nyomásmérő drót (PW) 3
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
90
Előny a kevesebb
Hossz
cm
10
Előny a több

Arányosításos értékelés

Fordított

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 13 433 600
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

8 - Intracoronariás nyomásmérő drót (PW)

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

14772423241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 12 672 000
CFR, IMR meghatározásra alkalmas [Igen/Nem]: Igen
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.

913.6

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
90
12 672 000
9,04
CFR, IMR meghatározásra alkalmas [Igen/Nem]:
10
Igen
Összpontszám
913,6

súlyozott pontszám
813,6
10
100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
8. rész: Intracoronariás nyomásmérő drót (PW)
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
90
Előny a kevesebb
CFR, IMR meghatározásra alkalmas
10
Nem
Igen

Arányosításos értékelés

Fordított

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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Adószáma

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

14772423241

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 12 672 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Speciális hosszú sheath

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121
Budapest, Kútvölgyi Út 91/a.

10437216243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
A 9. rész tekintetében a "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest Kútvölgyi Út
91/a.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a megajánlott szilikon
bevonatú sheath 85-90 cm hosszban áll rendelkezésre az előírt 60-90 cm helyett.

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

Rész száma, elnevezése:

10 - Drug eluting stent I Workehorse

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2314 Halásztelek,
Óvoda Utca 7.

11883524213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 433 200
Crossing profil mérete [mm]: 1,06
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 2
A TLR értékét egész számban (%-ban) kérjük megadni.
Strut maximális vastagsága [μm]: 81
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 3,78
Elérhető méretválaszték [db]: 60
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

938.11

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
2 433 200
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
1,06
8,40
42
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
2
5
25
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
81
9,01
27,03
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
3,78
1,36
4,08
Elérhető méretválaszték [db]:
4
60
10
40
Összpontszám
938,11

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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0

10

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:
10. rész: Drug eluting stent I Workehorse
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2314 Halásztelek, Óvoda
Utca 7.

11883524213

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 433 200
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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11 - Drug Eluting stent II

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 37 780 000
Crossing profil mérete [mm]: 1,06
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 3
Strut maximális vastagsága [μm]: 81
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 1,3
Elérhető méretválaszték [db]: 73
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
37 780 000
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
1,06
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
3
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
81
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
1,3
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
73
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
11. rész: Drug Eluting stent II
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 37 780 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

12 - Drug eluting stent III

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 596 000
Crossing profil mérete [mm]: 1,09
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 3
Strut maximális vastagsága [μm]: 91
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 1,3
Elérhető méretválaszték [db]: 42
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
3 596 000
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
1,09
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
3
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
91
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
1,3
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
42
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
12. rész: Drug eluting stent III
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 596 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

13 - Drug Eluting stent IV

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121
Budapest, Kútvölgyi Út 91/a.

10437216243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 6 080 000
Crossing profil mérete [mm]: 1,12
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 1
Strut maximális vastagsága [μm]: 120
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 27,2
Elérhető méretválaszték [db]: 52
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
6 080 000
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
1,12
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
1
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
120
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
27,2
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
52
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
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13. rész: Drug Eluting stent IV
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121 Budapest, 10437216243
Kútvölgyi Út 91/a.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 6 080 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:
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14 - Drug Eluting stent V

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás a 14. rész tekintetében -tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat – a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján
eredménytelen.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

15 - Drug eluting stent VI

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12.
Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.

10661644243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 9 593 600
Crossing profil mérete [mm]: 1,08
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 2
Strut maximális vastagsága [μm]: 60
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 3,05
Elérhető méretválaszték [db]: 54
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
9 593 600
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
1,08
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
2
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
60
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
3,05
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
54
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
15. rész: Drug eluting stent VI
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 10661644243
Bevásárlóközpont I.em.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 9 593 600
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

16 - Drug eluting stent VII

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön
Fasor 3. B/3.

14153589243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 6 048 000
Crossing profil mérete [mm]: 0,98
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 1
Strut maximális vastagsága [μm]: 81
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 10,69
Elérhető méretválaszték [db]: 65
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
6 048 000
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
0,98
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
1
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
81
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
10,69
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
65
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
16. rész: Drug eluting stent VII
Értékelési szempont
Mérték-egység
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Súly szám

Abszolút értékelés

Arányosításos értékelés

Fordított

arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3. 14153589243
B/3.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 6 048 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

17 - Drug ELuting stent VIII

A szerződés száma:
Igen
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Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön
Fasor 3. B/3.

14153589243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 040 000
Crossing profil mérete [mm]: 1,02
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 1
Strut maximális vastagsága [μm]: 86
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]: 10,95
Elérhető méretválaszték [db]: 47
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
3 040 000
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
1,02
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
1
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
86
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
10,95
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
47
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
17. rész: Drug ELuting stent VIII
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3. 14153589243
B/3.
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Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 040 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

18 - Drug Eluting stent IX

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Create Innovate Deliver Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117
Budapest, Neumann János Utca 1.

25556175243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 560 000
Crossing profil mérete [mm]: 0,99
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke [%]: 3
Strut maximális vastagsága [μm]:80
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:0,32
Elérhető méretválaszték [db]:88
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Create Innovate Deliver Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
3 560 000
10
800
Crossing profil mérete [mm]:
5
0,99
10
50
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb
TLR értéke [%]:
5
3
10
50
Strut maximális vastagsága [μm]:
3
80
10
30
Oldalág elérhetőség cellamérete [mm2]:
3
0,32
10
30
Elérhető méretválaszték [db]:
4
88
10
40
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
18. rész: Drug Eluting stent IX
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
Arányosításos értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
80
Előny a kevesebb
Crossing profil mérete
mm
5
Előny a kisebb
A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott legalacsonyabb TLR értéke
5
Előny a kisebb
Strut maximális vastagsága
μm
3
Előny a kisebb
Oldalág elérhetőség cellamérete
mm2
3
Előny a nagyobb
Elérhető méretválaszték
db
4
Előny a nagyobb

Fordított

%

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Create Innovate Deliver Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest,
Neumann János Utca 1.

25556175243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 560 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

19 - Covered stent

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12.
Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.

10661644243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 891 600
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a 19. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2)
bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

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

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:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a 19. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja
szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 10661644243
Bevásárlóközpont I.em.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 891 600
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

20 - Rotablator

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön
Fasor 3. B/3.

14153589243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 800 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a 20. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2)
bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

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

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:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a 20. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja
szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3. 14153589243
B/3.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 800 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

21 - Rotablator vezető drót

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön
Fasor 3. B/3.

14153589243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 320 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a 21. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2)
bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.

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

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:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő a 21. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja
szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3. 14153589243
B/3.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 320 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

22 - Kisméretű PCI ballonok

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 048 000
Átmérőválaszték (db) több a jobb: 6
Crossingprofil az 1.0 mm- es ballon esetében (kisebb jobb): 0,46
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmak a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
súly-szám
Megajánlás
pont-szám
súlyozott pontszám
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap):
80
2 048 000
10
800
Átmérőválaszték (db) több a jobb:
10
6
10
100
Crossingprofil az 1.0 mm- es ballon esetében (kisebb jobb):
10
0,46
10
100
Összpontszám
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
22. rész: Kisméretű PCI ballonok
Értékelési szempont
Mérték-egység
Súly szám
Abszolút értékelés
arányosításos értékelés
0 pont
10 pont
0-10 pont
0-10 pont
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Arányosításos értékelés

Fordított

Ajánlati ár
nettó Ft/12 hónap
Átmérőválaszték (db) több a jobb

80
db

10

Crossingprofil az 1.0 mm- es ballon esetében (kisebb jobb)
Előny a kisebb

Előny a kevesebb
Előny a több
mm

10

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 048 000
Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.07.01

Lejárata:

2021.07.12

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbr. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a 4., 6., 7., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 20. és 21. részek tekintetében nincs moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.07.01
2021.07.01

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Ajánlatkrő rögzíti, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a bírálatot az alábbi ajánlatok tekintetében nem végezte el.
A rész neve és száma: CTO ballonkatéterek 1
Ajánlattevő neve: Synovis Medical Kft.
Székhelye: 1011 Budapest Fő Utca 14-18. A lépcsőház 3. emelet
Ajánlattevő neve: MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2314 Halásztelek Óvoda Utca 7.
Ajánlattevő neve: Cardiosolutions Kft.
Székhelye: 1065 Budapest Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.
Ajánlattevő neve: Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs Petőfi Sándor Utca 60 3812
Ajánlattevő neve: Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye: 1026 Budapest Hidász Utca 1.
A rész neve és száma: "Highpressure" ballonkatéterek 2
Ajánlattevő neve: Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1124 Budapest Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.
Ajánlattevő neve: "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1121 Budapest Kútvölgyi Út 91/a
Ajánlattevő neve: Cardiosolutions Kft.
Székhelye: 1065 Budapest Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.
Ajánlattevő neve: Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye: 1026 Budapest Hidász Utca
Ajánlattevő neve: Vascular Venture Kft.
Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 3. B/3.
A rész neve és száma: Gyógyszerkibocsátó ballon 3
Ajánlattevő neve: Synovis Medical Kft.
Székhelye: 1011 Budapest Fő Utca 14-18. A lépcsőház 3. emelet
Ajánlattevő neve: Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1124 Budapest Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.
Ajánlattevő neve: Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye: 1026 Budapest Hidász Utca
Ajánlattevő neve: Novomed Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, XI. Fraknó Utca 4
Ajánlattevő neve: "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1121 Budapest Kútvölgyi Út 91/a
Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft.
Székhelye: 1023 Budapest Felhévízi Utca 5.
Ajánlattevő neve: Mac's Medical Handels GmbH
Székhelye: 2333 Leopoldsdorf Schützenweg Strasse 22
A rész neve és száma: Thrombus aspirációs katéter 5
Ajánlattevő neve: Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye: 1026 Budapest Hidász Utca
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A rész neve és száma: Intracoronariás nyomásmérő drót (PW) 8
Ajánlattevő neve: Bluemed Plusz Kft.
Székhelye: 2091 Etyek Liliom Köz 2.
A rész neve és száma: Drug eluting stent I Workehorse 10
Ajánlattevő neve: Novomed Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, XI. Fraknó Utca 4
Ajánlattevő neve: Premier G. Med Cardio Kft.
Székhelye: 1026 Budapest Hidász Utca
Ajánlattevő neve: Mac's Medical Handels GmbH
Székhelye: 2333 Leopoldsdorf Schützenweg Strasse 22
Ajánlattevő neve: "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1121 Budapest Kútvölgyi Út 91/a
A rész neve és száma: Covered stent 19
Ajánlattevő neve: DHS Hungary Kft.
Székhelye: 1141 Budapest Szugló Utca 82.
A rész neve és száma: Kisméretű PCI ballonok 22
Ajánlattevő neve: "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1121 Budapest Kútvölgyi Út 91/a
Ajánlattevő neve: Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs Petőfi Sándor Utca 60 3812

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

