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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 
AJÁNLATI FELHÍVÁS 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Postai cím: Haller u. 29. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1096 
Ország: Magyarország 
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Telefon: +36-1-215-7240 
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax: +36-1-215-7240 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
További információk a következő címen szerezhetők be: 

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő 
címen szerezhetők be: 

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei 

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik 
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
Regionális vagy helyi hatóság 
Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
Közjogi szervezet 
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet 

x Egyéb 
(nevezze meg): Kbt. 22. § (1) bek. H) pontja szerinti szervezet 

Általános közszolgáltatások 
Védelem 
Közrend és biztonság 
Környezetvédelem 
Gazdasági és pénzügyek 

x Egészségügy 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Szociális védelem 
Szabadidő, kultúra és vallás 
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Oktatás 
Egyéb 

(nevezze meg): 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem 

 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Az Intézet coronária stent, nyomásmérő vezetődrót és intraaortikus ballonpumpa katéter igényének biztosítása 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) Építési beruházás 
Kivitelezés 
Tervezés és kivitelezés 
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja/Egyéb 
A teljesítés helye 
Ajánlatkérő székhelye 
NUTS-kód HU101 
c) Szolgáltatásmegrendelés 
Szolgáltatási kategória 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása 
Keretmegállapodás megkötése 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 
vagy hónap(ok)ban: 
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): 
Becsült érték ÁFA nélkül: 
Pénznem: 
VAGY: 
és között 
Pénznem: 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Az Intézet coronária stent, nyomásmérő vezetődrót és intraaortikus ballonpumpa katéter igényének biztosítása kihelyezett 
áruraktár üzemeltetésével, adásvételi szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33141230-1
További tárgyak:33141210-5 

II.1.7) 
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem 

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel 
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
egy részre 
egy vagy több részre 
valamennyi részre x

II.1.9) 
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem 

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör 
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II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
2435 db stent, 200 db nyomásmérő vezetődrót, 200 db ballonpumpa katéter, összesen 2835 db termék – 30 % 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 300 000 000 
Pénznem: HUF 
VAGY: 
és között 
Pénznem: 

II.2.2) 
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): 
vagy: 
és között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (nap/hó/év) 
befejezés (nap/hó/év) 

 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Késedelmi és meghiúsulási kötbér 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre 

A kihelyezett áruraktárból felhasznált termékek összesítése után havonta kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki 
átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő, de ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési határidőre is tehet ajánlatot, figyelemmel a Kbt. 
305.§-ra. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
Nem követelmény 

III.1.4) 
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) 
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása 

III.2) Részvételi feltételek 
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásból kizárásra kerül: 
- ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt 
kizáró okok 
- alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában felsorolt kizáró okok 
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást 
nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–tól d) pontjáig felsorolt kizáró okok  
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást 
nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok  
Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A. § szerint. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 66. § (1) a)
-c) pontjai szerint csatolja: 
a) az ajánlattétel napját megelőző 60 napnál nem régebbi fizetőképességet igazoló, valamennyi számlára vonatkozóan összes 
számlát vezető pénzintézeteitől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 
-Bankszámlaszám(ok) 
-ajánlattevő bankszámláját mióta vezeti 
-fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiállítását megelőző 12 hónap során pontosan eleget tett-e 
-számláján volt-e az igazolás kiállítását megelőző 12 hónap során sorban állás, ha igen utoljára mikor 
b)2007. és 2008. lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóját a kiegészítő melléklet nélkül, de 
a könyvvizsgálói záradékkal (ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) 
egyszerű másolatban. 
c) nyilatkozatát a 2007. és 2008. évi teljes pénzügyi forgalmáról, valamint a közbeszerzés tárgyának forgalmáról (Ft-ban 
megadva) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
Az ajánlatkérő az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóra azonos pénzügyi, gazdasági alkalmassági igazolási feltételeket ír elő! 
Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés 
teljesítésére alkalmatlan, ha 
a) bármely pénzintézettől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap 
során: 
-kettőnél többször nem tett eleget határidőre fizetési kötelezettségeinek, vagy 
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-bankszámláján sorban állás mutatkozott 
b) 2007. és 2008. lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolói közül bármelyik mérleg szerinti 
eredménye negatív 
c) a 2007 vagy 2008 évben teljes forgalma nem érte el az évi bruttó 100 M Ft-ot, vagy a Coronaria stent, nyomásmérő 
vezetődrót, intraaortikus ballonpumpa katéter összes forgalma az évi bruttó 15 M Ft-ot. 
Erőforrást bitosító szervezet igénybe vétele esetén az alkalmasság igazolásakor kérjük figyelembe venni a Kbt. 4. § 3/E. 
pontját. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 67. § (1) a) 
és e) pontjai szerint csatolja: 
a)Coronaria stent és nyomásmérő vezetődrót esetén 2007. és 2008. évekből egészségügyi intézménytől származó, a 
megajánlott termékkel azonos, részenként a megajánlott mennyiséget elérő darabszámú, míg ballonpumpa esetén legalább 
évi 130 db eszközről szóló szállítási referenciáját a Kbt. 67.§ (1) a) pontban szerepeltetett adatok valamint a termék 
megnevezése, termékkód és darabszám feltüntetésével, valamint ezekről a referenciákról a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti 
felhasználói referencia levelet, vagy nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt  
b) csatolja a 93/42/EC irányelv és/vagy 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi 
megfelelőségi tanúsítvány egyszerű másolatát 
Erőforrást bitosító szervezet igénybe vétele esetén az alkalmasságot az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra előírt módon kell igazolni. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója rendelkezzen: 
a) Coronaria stent és nyomásmérő vezetődrót esetében egészségügyi intézménytől származó 2007. és 2008. évekből, a 
megajánlott termékkel azonos, tételenként évenként a megajánlott mennyiséget elérő darabszámú, míg ballonpumpa esetén 
legalább évenként legalább 130 db eszközről szóló szállítási referenciával, a Kbt. 67.§ (1) a) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően a műszaki alkalmasság igazolási módjában szereplő adatokat, valamint a szállításra vonatkozóan csatolják Kbt. 
68.§ (1) bekezdés szerinti felhasználói referencia levelet, vagy nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt  
b) a 93/42/EC irányelvben és/vagy a 16/2006. (III.27.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi tanúsítvány 
másolatával 
Erőforrást bitosító szervezet igénybe vétele esetén az alkalmasság igazolásakor kérjük figyelembe venni a Kbt. 4. § 3/E. 
pontját. 

III.2.4) 
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem 
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.3.2) 

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? 
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) Az eljárás fajtája 
IV.1.1) Az eljárás fejtája 

Nyílt x
Meghívásos 
Gyorsított meghívásos 
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 
Tárgyalásos 
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? 
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni 
Gyorsított tárgyalásos 
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 
Versenypárbeszéd 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd esetén) 

Létszám 
VAGY: minimum 
és, adott esetben, maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd) 

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve 
a megtárgyalandó ajánlatok számát? 

IV. 2) Bírálati szempontok 
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
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x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs 
lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott 
szempontok 

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 30
Megajánlott termékek minősége a Coronaria stent termékkörnél 9,5
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke 3
Fizetési határidő 3

IV.2.2) 
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem 
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) 

IV.3) Adminisztratív információk 
IV.3.1) 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) GOKI-8/2009. 
IV.3.2) 

Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem 
Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató 
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S 
- 
(nap/hó/év) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S 
- 
(nap/hó/év) 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S 
- 
(nap/hó/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének 
feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2009/08/27 (nap/hó/év) 
Időpont: 11:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 150 000 
Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
Készpénz befizetés ellenében, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest, 
Haller u. 29.) munkanapokon 10 órától 14 óráig, kivétel az ajánlattételi határidő lejártának napja, amikor 11 óráig. A 
megjelölt ár az áfát tartalmazza. 
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán a befizetést igazoló számla 
bemutatásával átvehető, munkanapokon 10-14 óra között, kivéve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amikor is 10-11 
óra között, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésére.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum: 2009/08/27 (nap/hó/év) 
Időpont: 11:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, 
valamint versenypárbeszéd esetén ) 

Dátum: (nap/hó/év) 
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

HU 
Egyéb: 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) 
-ig (nap/hó/év) 
VAGY hónap(ok)ban: 
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2009/08/27 (nap/hó/év ) 
Időpont: 11:00 
Hely (adott esetben): Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen 
A Kbt. 80. §(2) bek. szerintiek 

 
VI. szakasz: kiegészítő információk 
VI.1) 

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) 
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem 
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Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási 
alapot: 

VI.3) További információk (adott esetben) 
1.Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009.09. 25. 11:00 óra., helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója 
2.Szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. 10. 05. 11:00 óra. helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója 
3.Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § (2) szerint egy alkalommal teljes körben biztosít. 
4.Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás 
szervezet csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának eredeti, vagy hiteles 
másolati példányát. 
5.Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás 
szervezet csatolja az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. 
6.Ajánlattevő csatoljon ajánlattételi szándékáról szóló nyilatkozatot. 
7.Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát.  
8.Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (3) szerinti nyilatkozatát. 
9.Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás 
szervezet csatolja dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat az ott megjelölt tartalommal hiánymentesen 
kitöltve és cégszerűen aláírva  
10.A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 
11.Ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie 
12.Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése 
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján az ajánlattevők 
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 
13.A Kbt. 20. § (3) szerint valamennyi igazolást eredetiben vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani, kivéve ahol a 
felhívásban vagy dokumentációban egyszerű másolati forma kerül megjelölésre. 
14.Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10-ig.  
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  
Azoknál a részszempontoknál ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati 
tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosítással kerül meghatározásra; a következő képlettel számol Ajánlatkérő: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a 
kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott érték.  
Azoknál a részszempontoknál ahol a magasabb/nagyobb érték a kedvezőbb a pontszám kiszámításánál az alábbi képlettel 
számol Ajánlatkérő: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a számított pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, 
Bmax: a legmagasabb érték.  
a. Ajánlati ár: nettó Ft összeg; az ajánlati ár tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást pl. 
szállítás; előny az alacsonyabb érték 
b. Megajánlott termékek minősége a Coronaria stent termékkörnél  
TLR 6 hónapnál (min 200 betegadat) / előny a kisebb – súlyszám: 1,5  
Oldalág eléréséhez használható cellaméret nagysága mm2-ben (3,00 mm-es stentnél) / előny a nagyobb – súlyszám: 1,5 
Elérhető méretek száma (átmérő/hossz - db) / előny a nagyobb – súlyszám: 2 
Strut vastagsága (3,00 mm-es stentnél) / előny a kisebb – súlyszám: 1,5 
Crossing profile (3,00 mm-es stentnél) / előny a kisebb – súl yszám: 1,5  
Rated burst pressure / előny a nagyobb – súlyszám: 1,5 
c. hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke: % étéket kell megadni, a hibával érintett termékek bruttó ellenértékére 
vonatkozóan, előny a magasabb érték 
d. Fizetési határidő: napokban megadva, a Kbt.-ben maghatározott kötelező 30 napos fizetési határidőn TÚL, olyan módon 
számítva, hogy az Intézet havonta teljesít kifizetést; előny a magasabb érték 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 
Postai cím: Margit krt. 85. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1024 
Ország: HU 
Telefon: (1) 336 7777 
E-mail: - 
Fax: (1) 336 7778 
Internetcím (URL): 
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
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A kbt. 323. § (2) bek. szerint 
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 
Postai cím: Margit krt. 85. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1024 
Ország: HU 
Telefon: (1) 336 7777 
E-mail: - 
Fax: (1) 336 7778 
Internetcím (URL): 

VI.5) 
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/08 (nap/hó/év) 

 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus 
beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők 

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

   
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 
meghatározás Stentek 
1) A rész meghatározása 

Stentek 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141230-1
További tárgyak:

3) Mennyiség 
2435 db, 10 tételben 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 
Pénznem: 
VAGY: és 
között 
Pénznem: 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (nap/hó/év) 
Befejezés (nap/hó/év) 
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5) További információ a részekről 
Ajánlat tételenként, az adott tételben szereplő teljes mennyiségre tehető. 

 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 2 
meghatározás nyomásmérő vezetődrót 
1) A rész meghatározása 

nyomásmérő vezetődrót 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141230-1
További tárgyak:

3) Mennyiség 
200 db 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 
Pénznem: 
VAGY: és 
között 
Pénznem: 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (nap/hó/év) 
Befejezés (nap/hó/év) 

5) További információ a részekről 
 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 3 
meghatározás ballonpumpa katéter 
1) A rész meghatározása 

7,0 Fr vagy annál kisebb shaft méretű, fiberoptikás nyomás-jel átvitelre képes, 40 ccm ballonnal rendelkező intraaorticus 
ballonpumpa katéter 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 33141210-5
További tárgyak:

3) Mennyiség 
200 db, 4 tételben 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 
Pénznem: 
VAGY: és 
között 
Pénznem: 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (nap/hó/év) 
Befejezés (nap/hó/év) 

5) További információ a részekről 
Ajánlat tételenként, az adott tételben szereplő teljes mennyiségre tehető. 
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