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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Angiográfiás anyagok beszerzése 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)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Angiográfiás anyagok beszerzése II.

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Angiográfiás anyagok beszerzése, szállítása adásvételi szerződés keretében 12 hónapos időtartamra a Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház részére konszignációs raktár kihelyezésével az alábbi részajánlati körök szerint:
Rész száma
Rész megnevezése
1
ÖNTÁGULÓ STENTEK TÁG, VÉNÁS SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE
2
STENTEK CAROTIS BIFURCATIO STENTELÉSHEZ ERŐSEN SCLEROTIKUS ÉR ESETÉBEN
3
PERCUTÁN, ÉRZÁRÓ KATÉTER
4
MIKROKATÉTER KEMOEMBOLIZÁCIÓHOZ VEZETŐDRÓTTAL
5
FÉM SPIRÁL EMBOLIZÁCIÓHOZ
6
POLYVINIL ALKOHOL PVA SZEMCSÉK EMBOLIZÁCIÓHOZ
7
PERKUTÁN EPEÚTI DRENÁZS SZETT
8
PERKUTÁN EPEÚTI PUNCTIOS SZETT
9
PTA BALLON HOSSZÚ RECANALISATIOHOZ
10
0,018 RECANALISATIOS VEZETŐDRÓT
11
BALLON TÁGÍTÁSÚ PERIPHERIÁS STENT
12
0,018 OTW RENDSZERŰ COAXIALIS CATÉTER TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ
13
Gyógyszerbevonatos ballon
14
IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÓ HUROKKAL ELLÁTOTT KATÉTER
15
Polyethylén Glykol bázisú mikrogyöngyök embolizációhoz
16
VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ ÉS PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 260cm
17
Hosszú SHEAT-INTRODUCER ESZKÖZ (5-6-7-8-9 FR) JELÖLT VÉGGEL
18
CTO VEZETŐDRÓTOK
19
MEGERŐSÍTETT CTO VEZETŐDRÓTOK
20
0.016 INCH-es VEZETŐDRÓT
21
"Y" elágazású, infrarenalis fixációjú stentgraft hasi aortába PTFE
22
Transrenalis fixációjú stentgraft hasi aortába

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza
Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az
egyenértékűség objektív bizonyítékát. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A nyertes ajánlattevőnek konszignációs raktárkészletet kell
biztosítania, melyet a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül köteles leszállítani. A konszignációs raktárkészlet az egyes
termékek teljes (azaz a 12 hónapra meghatározott) árumennyiségének 20 %- a. Amennyiben a konszignációs raktárkészlet
számításakor a mennyiség nem egész számot eredményez, ebben az esetben a kerekítés szabályaitól eltérve felfelé szükséges
kerekíteni és az így kapott darabszám szerint szükséges konszignációs raktárba helyezni a termékeket.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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:

2021/S 058-146013

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

57

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
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1 - ÖNTÁGULÓ STENTEK TÁG, VÉNÁS SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE
1.
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

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 780 000

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

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 780 000
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

"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 ajánlattevő az 1. részajánlati körben benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 6-14 mm átmérő helyett a megajánlott termék 6-11mm
átmérővel rendelkezik, azaz a méretskála nem teljeskörű, továbbá a megajánlott termék nem tantál végmarkerekkel ellátott. Az
ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az
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ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki
követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - STENTEK CAROTIS BIFURCATIO STENTELÉSHEZ

A szerződés száma:

2.
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

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

14772423241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 26 400 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 26 400 000
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
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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 - PERCUTÁN, ÉRZÁRÓ KATÉTER

A szerződés száma:

3.
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

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

14772423241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 875 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő 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:
Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 4 875 000
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:

4 - MIKROKATÉTER KEMOEMBOLIZÁCIÓHOZ VEZETŐDRÓTTAL

A szerződés száma:

4.
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

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

14772423241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 190 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 190 000
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 ajánlattevő a 4. részajánlati körben benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt külső átmérő 2,7 Fr helyett a megajánlott termék 2,9 Fr
átmérővel rendelkezik, továbbá a felvezető drót szuper szelektív katéterezésre nem ideális (merev), wolfram tartalmú hidrofil
bevonat hiányzik, DMSO kompatibilitás nem megfelelő. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a
megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

5 - FÉM SPIRÁL EMBOLIZÁCIÓHOZ

A szerződés száma:

5.
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

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

14153589243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 650 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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
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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.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 650 000
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

COOK Medical Hungary Kft., Magyarország 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13.
emelet

14480780241

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
Érvénytelenség indoka:
Az 5. részajánlati körben az ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében kiegészítő árindokolás tételére hívta fel az ajánlattevőt,
mert a benyújtott árindokolással kapcsolatosan megállapította, hogy az hiányos, ugyanis nem felel meg az Ajánlatkérő
felhívásának, mert nem tartalmazza összegszerűen és tételesen kimutatva valamennyi, a beszerzés tárgyi és személyi
feltételeire vonatkozó költségelem bemutatását a teljes ajánlati ár esetében. Az Ajánlattevő a cég és a cégcsoport általános
ismertetője mellett rögzítette az ajánlatban már kimutatott egységárait és más hasonló vagy azonos termék értékesítése
kapcsán keletkezett korábbi számláit csatolta. Az Ajánlattevő benyújtott hiánypótlásában ismételten benyújtotta a korábban már
csatolt árindokolását, azt semmivel nem egészítette ki, az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását tehát nem teljesítette, arra további
nyilatkozatot nem tett, adatot nem szolgáltatott. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (2) bekezdése alapján érvénytelen,
mert aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlattevő által közölt információk nem indokolják megfelelően,
hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető (Kbt. 72.§ (3) bek.).

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

Rész száma, elnevezése:

6 - POLYVINIL ALKOHOL PVA SZEMCSÉK EMBOLIZÁCIÓHOZ

A szerződés száma:

6.

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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Igen

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

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

14153589243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 330 000

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

10437216243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 343 500

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag második legelőnyösebb.

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 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.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 330 000
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
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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:
"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121 Budapest, 10437216243
Kútvölgyi Út 91/a.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag második legelőnyösebb.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 343 500
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 - PERKUTÁN EPEÚTI DRENÁZS SZETT

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 eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

A közbeszerzési eljárás a 7. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 73.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, ugyanis 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

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

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 ajánlattevő a 7. részajánlati körben benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 7-10 F katétervastagság helyett a megajánlott termék 8-1012-14 F katétervastagsággal rendelkezik. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott
termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek.

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

10609882243

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 7. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő szakmai szakértője a termékminta vizsgálat során megállapította, hogy
az ajánlatkérő által megajánlott perkután epeúti drenázs szett az ajánlatkérői elvárással ellentétben nem tartalmaz bevezető
drótót. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum
műszaki követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

8 - PERKUTÁN EPEÚTI PUNCTIOS SZETT

A szerződés száma:

8.
Igen

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

4

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

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1011 Budapest, Fő Utca 14-18. A
lépcsőház 3. emelet

24381455241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 991 880

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

10437216243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban

EKR001261422020

foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1 196 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag második legelőnyösebb.

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 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:
Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1011 Budapest, Fő Utca 14-18. A
lépcsőház 3. emelet

24381455241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 991 880

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:
"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121 Budapest, 10437216243
Kútvölgyi Út 91/a.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag második legelőnyösebb.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1 196 000

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:

EKR001261422020

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 - PTA BALLON HOSSZÚ RECANALISATIOHOZ
9.

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

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 345 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:

EKR001261422020

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 345 000
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

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

10609882243

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. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 2-8 mm átmérő helyett a megajánlott termék 2-2.5-3-3.5-44.5-5-6-7 mm átmérővel rendelkezik. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott
termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek, továbbá az ajánlatban benyújtandó, az érvényesség
megállapításához szükséges dokumentumok és termékminta nem került csatolásra.

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

Rész száma, elnevezése:

10 - 0,018 RECANALISATIOS VEZETŐDRÓT

A szerződés száma:

10.
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

EKR001261422020

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1100 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1100 000
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:

EKR001261422020

Adószáma

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

11 - BALLON TÁGÍTÁSÚ PERIPHERIÁS STENT

A szerződés száma:

11.
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

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 570 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:
Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 10661644243
Bevásárlóközpont I.em.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 570 000
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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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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A szerződés száma:

12.
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

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

14772423241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1047 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

EKR001261422020

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1047 000
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

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

25556175243

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 12. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 20-300 mm ballon hossz helyett a megajánlott termék 10250 mm ballon hosszal rendelkezik. Az ajánlattevő továbbá az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette, kifejezett
felhívás ellenére nem nyújtotta be a gyártói termékismertető prospektus magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását, a CE
megfelelőség értékelési tanúsítványt, a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, a forgalmazási jogosultságot igazoló engedélyét és
nem nyújtott be termékmintát sem. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott
termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek, továbbá az ajánlatban benyújtandó, az érvényesség
megállapításához szükséges dokumentumok és termékminta nem került csatolásra.
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Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

10609882243

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 12. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 90-150 cm schaft hossz és 20-300 mm ballon hossz helyett a
megajánlott termék 120 és 150 cm schaft hosszal és 20-210 mm ballon hosszal rendelkezik. Az ajánlattevő továbbá az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette, kifejezett felhívás ellenére nem nyújtotta be a CE megfelelőség értékelési
tanúsítványt és nem nyújtott be termékmintát sem. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a
megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek, továbbá az ajánlatban benyújtandó, az
érvényesség megállapításához szükséges dokumentum és termékminta nem került csatolásra.

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

Rész száma, elnevezése:

13 - GYÓGYSZERBEVONATOS BALLON
13.

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

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

10661644243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 7 245 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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

EKR001261422020

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.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 7 245 000
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

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

25556175243

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 13. részajánlati körben az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette, kifejezett felhívás ellenére nem
nyújtotta be a gyártói termékismertető prospektus magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását, a CE megfelelőség értékelési
tanúsítványt, a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, a forgalmazási jogosultságot igazoló engedélyét, Elutax OTW DCB klinikai
vizsgálatok elnevezésű angol nyelvű dokumentum magyar nyelvű ajánlattevői felelős fordítását és nem nyújtott be termékmintát
sem. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum
műszaki követelményeknek, továbbá az ajánlatban benyújtandó, az érvényesség megállapításához szükséges dokumentumok és
termékminta nem került csatolásra.

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

Rész száma, elnevezése:

14 - IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÓ HUROKKAL ELLÁTOTT KATÉTER

A szerződés száma:

14.

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

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

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 12077571241
Dorottya Utca 1
Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 500 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:
EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest,
Dorottya Utca 1

12077571241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 500 000

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:

EKR001261422020

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma 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:
Az ajánlattevő a 14. részajánlati körben benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 125 cm shaft hossz és 5-35 mm hurok átmérők helyett a
megajánlott termék 120 cm shaft hossz és 2-45 mm hurok átmérőkkel rendelkezik. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt
formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

15 - Polyethylén Glykol bázisú mikrogyöngyök ...

A szerződés száma:

15.
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

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1 800 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 1 800 000
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

"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 ajánlattevő a 15. részajánlati körben benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő által előírt 100 mikrontól 400 mikron szemcsenagyság szemcsenagyság
helyett a megajánlott termék 120 mikrontól 800 mikron szemcsenagysággal rendelkezik, továbbá nem suspensióban tartott,
folyadékban szállított, hanem száraz halmazállapotban szállított, utólag elegyítendő, illetve irinotekánnal nem alkalmazható. Az
ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki
követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

16 - VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ .....

A szerződés száma:

16.

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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Igen

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

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

14772423241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 490
000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 490
000
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

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

10609882243

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 16. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis a megajánlott termék teljes hosszában nem rendelkezik wolfram tartalmú M-coat
hydrofil bevonattal. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel
meg az előírt minimum műszaki követelményeknek, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki
követelményeknek.

"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 ajánlattevő a 16. részajánlati körben benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérői előírás ellenére M-coat hidrofil wolfram tartalmú bevonata nincs,
illetve az ajánlatkérő szakmai szakértőjének tapasztalata szerint nem tartja meg többszöri visszahelyezésnél a hidrofilitását. Az
ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum műszaki
követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

17 - HOSSZÚ SHEAT-INTRODUCER ESZKÖZ (5-6-7-8-9 FR) ....

A szerződés száma:

17.
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

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 240 000

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

ajánlattevőnként:
Premier G. Med Cardio Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

14772423241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 3 240 000
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

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

25556175243

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 17. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis az ajánlatkérő előírta, hogy a termék lepattintható szeleppel rendelkezzen, de a
benyújtott termékminta alapján megállapítható, hogy a szelep nem lepattintható. Az ajánlattevő továbbá az ajánlatkérő
hiánypótlási felhívását csak részben teljesítette, kifejezett felhívás ellenére gyártói megfelelőség értékelési tanúsítványt nem
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csatolt. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt minimum
műszaki követelményeknek, továbbá az ajánlatban benyújtandó, az érvényesség megállapításához szükséges dokumentum nem
került csatolásra.

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

Rész száma, elnevezése:

18 - CTO VEZETŐDRÓTOK
18.

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

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037
Budapest, Virág Benedek Utca 35.

27315383241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 176 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:
Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest,
Virág Benedek Utca 35.

27315383241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 176 000
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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.2.8) 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:

19 - MEGERŐSÍTETT CTO VEZETŐDRÓTOK
19.

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

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037
Budapest, Virág Benedek Utca 35.

27315383241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 384 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
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Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:
Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest,
Virág Benedek Utca 35.

27315383241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 2 384 000
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 - 0.016 INCH-es VEZETŐDRÓT

A szerződés száma:

20.

Az eljárás eredményes volt:
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Igen

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

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037
Budapest, Virág Benedek Utca 35.

27315383241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 956 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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 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:
Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest,
Virág Benedek Utca 35.

27315383241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 956 000
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:

Rész száma, elnevezése:

21 - "Y" elágazású,infrarenalis fixációjú stentgraft...

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 eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

A közbeszerzési eljárás a 21. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 73.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, ugyanis 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

Adószáma

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

Adószáma

COOK Medical Hungary Kft., Magyarország 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13.
emelet

14480780241

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 21. részajánlati körben az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlatában nem az ajánlatkérő minimum műszaki előírásának
megfelelő terméket ajánlott meg, ugyanis a megajánlott termék nem PTFE alapanyagú, nem repozicionálható, nem korona
nélküli fixációs karmokkal rendelkező. Az ajánlattevő ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
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meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ugyanis a megajánlott
termék nem felel meg az előírt minimum műszaki követelményeknek, ugyanis a megajánlott termék nem felel meg az előírt
minimum műszaki követelményeknek.

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

Rész száma, elnevezése:

22 - Transrenalis fixációjú stentgraft hasi aortába
22.

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

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 34 425 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novomed Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlata a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

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

10609882243

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő.
Ajánlati ár (nettó Ft/12 hónap): 34 425 000
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.2.8) 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
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.09.29

Lejárata:

2021.10.08

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Tekintettel arra, hogy a 2., 3., 10., 11, 18., 19., 20., 21., 22. részajánlati körökben csak egyetlen ajánlat érkezett, a szerződések a Kbt.
131.§ (8) bekezdés a) pont alapján a szerződéskötési moratórium lejártát megelőzően is megköthetőek a nyertes ajánlattevővel.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.09.28
2021.09.28

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:
Az Ajánlatkérő - részben a hozzá beérkezett ajánlattevői észrevétel hatására - észlelte, hogy a 11., a 17. és 18. részben a nyertes
ajánlattevő által tett megajánlás (nettó ajánlati ár) elírásra került, ezért azt javította.
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
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2021.10.04
2021.10.04

VI.1.10) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására figyelemmel az Ajánlatkérő a bírálatot az alábbi ajánlatok tekintetében nem
végezte el:
1.) 6. és 8. rész: Cook Medical Hungary Kft. – székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em., adószám: 14480780-2-41
2.) 8. rész: Novomed Kereskedelmi Kft. – székhely: 1115 Budapest, Frakno u. 4. VIII. em. 50., adószám: 10609882-2-43
3.) 14. rész: Premier G. Med Cardio Kft. – székhely: 1026 Budapest, Hidász utca 1., adószám: 14772423-2-41
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