
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,  
1096 Budapest, Haller út 29. 
MAGYARORSZÁG  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
KANÜLÖK BESZERZÉSE 
A B mellékelt szerinti 41 részben, az alább megjelölt termékek: 
Megnevezés méret Db: 
Aorta kanül 22 Fr 10 
24 Fr 700 
26 Fr 10 
Véna kanül 30 Fr 10 
32 Fr 10 
34 Fr 400 
36 Fr 10 
Kettıs véna kanül I. 28-36 Fr 10 
36-51 Fr 450 
Plégiás kanül 7 Fr 600. 
Minimál invasív aorta gyök kanül 7 Fr 30 
Vessel kanül 1400 
Gyermek decompressiós kanül 10 Fr 390 
Arteria femoralis kanül 17 Fr 10 
21 Fr 30 
Véna femoralis kanül 21 Fr 6 
Artéria és véna femorális kanül percutan beszúrására alkalmas szett 46 
Véna femoralis bi-cavális kanül 24/29 Fr 20 
30/33 Fr 30 
Coron cardioplégiás kanül Ballon 6,0 mm 220 
Ballon 7,0 mm 220 
Ballon 8,0 mm 130 
Coronária cardioplégiás kanül I. 10F 20 
12F 20 
14F 10 
II. 30 
Retrogad cardioplégiás kanül 14 Fr 90 
Aorta kanülök a) 2,6 mm 10 
3,0 mm 50 
3,5 mm 50 
4 mm 60 
b) 18 Fr 20 
20 Fr 20 
22 Fr 20 
24 Fr 5 
c) 18 Fr 20 
d) Artéria 8 Fr 2 
10 Fr 2 
12 Fr 2 



14 Fr 2 
15 Fr 2 
17 Fr 2 
19 Fr 2 
Véna 8 Fr 2 
10 Fr 2 
12 Fr 2 
14 Fr 2 
15 Fr 2 
17 Fr 2 
19 Fr 2 
21 Fr 2 
23 Fr 2 
Vénás kanülök a) 10 Fr 10 
12 Fr 10 
14 Fr 10 
16 Fr 20 
18 Fr 20 
20 Fr 20 
b) vénás kanülök 12 Fr 10 
14 Fr 10 
16 Fr 30 
18 Fr 130 
20 Fr 100 
22 Fr 100 
24 Fr 60 
26 Fr 50 
28 Fr 30 
30 Fr 10 
32 Fr 10 
34 Fr 20 
36 Fr 40 
Steril perkután bevezetı csomag femorális kanülökhöz 5 
Bal szívfél vent katéterek 10 Fr 70 
b) 50 
c) 50 
d) 80 
Termodilúciós Swan-Ganz katéter 
15 
10 
Introducer készlet 25 
Termodilúciós katéter PICCO monitorhoz 3 F 30 
5 F 30 
Pigtail típusú diagnosztikus szívkatéter 5 F 15 
6 F 175 
Valamennyi terméknek rendelkeznie kell a 93/42/EC irányelv és/vagy 4/2009. (III.17.) EüM 
rendeletben elıírt vagy azzal egyenértékő minıségi megfelelıségi tanúsítvánnyal! 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
uniós nyílt 



 
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: ----- 
 
5. Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ----- 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:  
2012/S 226-372028 
23/11/2012 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen, kivéve a 17., 27., 37., 40. és 41. sz. részekre 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett 
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került 
elvonásra, átcsoportosításra: 
17., 27., 40. és 41. sz. részek vonatkozásában: Kbt. 76. § (1) a) pontja szerint nem nyújtottak 
be ajánlatot. 
37. rész vonatkozásában: a Kbt. 76. § (1) b) pontja szerint kizárólag érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be. 
c) Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: nem 
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 
1. 1 db 
2. 4 db 
3. 2 db 
4. 3 db 
5. 1 db 
6. 2 db 
7. 2 db 
8. 1 db 
9.  1 db 
10. 1 db 
11. 1 db 
12. 2 db 
13. 1 db 
14. 1 db 
15. 1 db 
16. 1 db 
17. 0 db 
18. 2 db 
19. 1 db 
20. 1 db 
21. 2 db 
22. 1 db 
23. 1 db 
24. 1 db 
25. 1 db 
26. 3 db 



27. 0 db 
28. 1 db 
29. 2 db 
30. 2 db 
31. 3 db 
32. 1 db 
33. 1 db 
34. 1 db 
35. 1 db 
36. 1 db 
37. 1 db 
38. 2 db 
39. 1 db 
40. 0 db 
41. 0 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont – az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlat-tételi 
lehetıség esetén részenként): 
 
1. Ajánlattevı megnevezése: B.Braun Medical Kft 
Címe:                                      1023 Budapest, Felhévizi út 5 
29. rész: Nettó ajánlati összár: 3.620.000 Ft 
30. rész: Nettó ajánlati összár: 9.276.500 Ft 
31. rész: Nettó ajánlati összár: 436.250 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap): 60 nap 
 
2. Ajánlattevı megnevezése: CPP Budapest Kft 
Címe:                                      1145 Budapest, Amerikai út 33. 
29. rész: Nettó ajánlati összár: 3.201.800 Ft 
30. rész: Nettó ajánlati összár: 6.775.000 Ft 
31. rész: Nettó ajánlati összár: 326.000 Ft 
32. rész: Nettó ajánlati összár: 624.200 Ft 
33. rész: Nettó ajánlati összár: 115.000 Ft 
34. rész: Nettó ajánlati összár: 1.640.000 Ft 
35. rész: Nettó ajánlati összár: 1.678.800 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap): 60 nap 
 
3. Ajánlattevı megnevezése: Replant-Cardo Kft 
Címe:                                      1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.  
16. rész: Nettó ajánlati összár: 1.598.000 Ft 
20. rész: Nettó ajánlati összár: 765.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap): 60 nap 
4. Ajánlattevı megnevezése:Cook Medical Hungary Kft 
Címe:                                     1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 
36. rész: Nettó ajánlati összár: 2.160.000 Ft 



 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap):60 nap 
 
5. Ajánlattevı megnevezése: Planmed  Kft. 
Címe:                                      1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 1.493.160 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 1.485.000 Ft 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 3.650.280 Ft 
25. rész: Nettó ajánlati összár: 192.120 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap):60 nap 
 
6. Ajánlattevı megnevezése: Variomedic Kft. 
Címe:                                      2030 Érd, Lıcsei út 14-16. 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 1.589.280 Ft 
15. rész: Nettó ajánlati összár: 1.467.000 Ft 
31. rész: Nettó ajánlati összár: 500.500 Ft 
38. rész: Nettó ajánlati összár: 1.461.460 Ft 
39. rész: Nettó ajánlati összár: 1.735.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap):60 nap 
 
7. Ajánlattevı megnevezése: Medibis Orvostechnikai Kft 
Címe:                                      1046 Budapest, Jósika utca 12 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 2.064.000 Ft 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 2.060.800 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 1.800.000 Ft 
5. rész: Nettó ajánlati összár: 177.000 Ft 
6. rész: Nettó ajánlati összár: 1.246.000 Ft 
7. rész: Nettó ajánlati összár: 2.262.000 Ft 
8. rész: Nettó ajánlati összár: 1.720.000 Ft 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 258.000 Ft 
10. rész: Nettó ajánlati összár: 786.600 Ft 
11. rész: Nettó ajánlati összár: 2.600.000 Ft 
13. rész: Nettó ajánlati összár: 340.000 Ft 
14. rész: Nettó ajánlati összár: 237.000 Ft 
18. rész: Nettó ajánlati összár: 798.000 Ft 
19. rész: Nettó ajánlati összár: 1.660.000 Ft 
21. rész: Nettó ajánlati összár: 6.300.000 Ft 
22. rész: Nettó ajánlati összár: 85.500 Ft 
23. rész: Nettó ajánlati összár: 560.000 Ft 
24. rész: Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft 
26. rész: Nettó ajánlati összár: 150.000 Ft 
28. rész: Nettó ajánlati összár: 150.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap):60 nap 
 
8. Ajánlattevı megnevezése: Biomedica Hungária Kft. 
Címe:                                      1027 Budapest, Ganz u 16. 
1. rész: Nettó ajánlati összár: 4.608.000 Ft 



 
Fizetési határidı minden rész esetében (nap): 60 nap 
 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 
(részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 

 
 1. rész   Az ajánlattevı neve: 

Biomedica Hungária 
Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7 10,0000 70,0000        
  Fizetési határidı  1 10,0000 10,0000        
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

  

  

80,0000        

 
  2. rész   Az ajánlattevı neve: 

Variomedic Kft. 
Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7 10,0000 70,0000 7,7000 53,9000    
  Fizetési határidı  1 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000    
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

  

  80,0000  63,9000

    

 
  3. rész   Az ajánlattevı neve: 

Planmed Kft. 
Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70  7,2455  50,7188     
  Fizetési határidı  1  10  10  10  10     
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80    60,7188     

 



 
 

  4. rész   Az ajánlattevı neve: 
Planmed Kft. 

Az ajánlattevı neve: 
Medibis Kft. 

Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70  8,250  57,75     
  Fizetési határidı  1  10  10  10  10     
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80    67,75     

 
  5. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  6. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  7. rész   Az ajánlattevı neve: 
Medibis Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  8. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  9. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  10. rész   Az ajánlattevı neve: 
Medibis Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  11. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  12. rész   Az ajánlattevı neve: 

Planmed Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  13. rész   Az ajánlattevı neve: 
Medibis Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  14. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  15. rész   Az ajánlattevı neve: 

Variomedic Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  16. rész   Az ajánlattevı neve: 
Replant-Cardo Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  18. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  19. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  20. rész   Az ajánlattevı neve: 
Replant-Cardo Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  21. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  22. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  23. rész   Az ajánlattevı neve: 
Medibis Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  24. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  25. rész   Az ajánlattevı neve: 

Planmed Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  26. rész   Az ajánlattevı neve: 
Medibis Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  28. rész   Az ajánlattevı neve: 

Medibis Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  29. rész   Az ajánlattevı neve: 

B.Braun Kft. 
Az ajánlattevı neve: 
CPP Budapest Kft. 

Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  8,8448 61,9133  10  70     
  Fizetési határidı  1  10 10   10  10     
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    71,9133    80     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  30. rész   Az ajánlattevı neve: 
B.Braun Kft. 

Az ajánlattevı neve: 
CPP Budapest Kft. 

Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  7,3034 51,1238  10  70     
  Fizetési határidı  1  10 10   10  10     
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    61,1238    80     

 
  31. rész   Az ajánlattevı neve: 

B.Braun Kft. 
Az ajánlattevı neve: 
CPP Budapest Kft. 

Az ajánlattevı neve: 
Variomedic Kft. 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7 7,4728 52,3095 10,0000 70,0000 6,5135 45,5944
  Fizetési határidı  1 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

  

  

62,3095  80,0000  55,5944

 
  32. rész   Az ajánlattevı neve: 

CPP Budapest Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  33. rész   Az ajánlattevı neve: 
CPP Budapest Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  34. rész   Az ajánlattevı neve: 

CPP Budapest Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  35. rész   Az ajánlattevı neve: 

CPP Budapest Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  36. rész   Az ajánlattevı neve: 
Cook Medical 
Hungary Kft. 

Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  38. rész   Az ajánlattevı neve: 

Variomedic Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  7  10  70         
  Fizetési határidı  1  10  10         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    80         

 
  39. rész   Az ajánlattevı neve: 

Variomedic Kft. 
Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 
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c) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felsı határának megadása: 1-10 
d) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok 



részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Az ajánlati ár részszempontnál: a legkedvezıbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a 
maximálispontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez 
viszonyítva a következıképlettel kerül meghatározásra: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, 
ahol: A: a kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által 
megajánlott érték. Az ajánlati ár nettó Ft összeg; tartalmazza adokumentációban foglalt 
valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. 
A fizetési határidı részszempont vonatkozásában: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a 
számítottsúlyozott pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb 
érték. Minimum a Kbt. 130.§ (3) szerinti 30 nap, maximum a Kbt. 130. § (4) szerinti 60 nap. 
A max. 60 napnál magasabb fizetési határidımegajánlása esetén is a kiosztható max. 10 
pontot kapja az ajánlattevı, a Kbt. 71. § (7) szerint. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Ajánlattevı: Planmed Kft. 
Székhelye: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
2. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: A beadott termékminta nem felel meg a kiírásban szereplı "vékonyított 
falú" kanül kritériumának. A beadott termékminta olyan vastagságú fallal rendelkezik, mely 
merevvé tette a kanült, felhasználásnál megnehezítette a kanül behelyezését, és a vastagsága 
miatt feltapad a véna falára, így megnehezíti a visszaáramlást. A termékminta nem felel meg a 
felhívás III.2.3.b) szerinti követelménynek, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) d) pont alapján 
érvénytelen. 
6. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: A termék a kiírásnak nem felel meg, mert szeleppel rendelkezik, ami 
nem vehetı le, szelep nélkül a kanül hossza a specifikációban megadott 5.5 cm helyett 4.2 cm 
hosszú. A kanül vége 2 mm-nél vastagabb. Az egyirányú szelep miatt a folyadékot nem lehet 
visszaszívni a fecskendıbe. A termékminta nem felel meg a felhívás III.2.3.b) szerinti 
követelménynek, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) d) pont alapján érvénytelen. 
7. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem csatolt referenciaigazolást, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 
74. § (1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.a) pontja szerint követelmény volt a 
referencia bemutatása. 
18. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
21. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: A termék nem felel meg, mert túl vastag falú, és nem hajlítható. A kanül 
nem tölti be funkcióját, mivel fala vastag, merev, nem hajlítható, így nehéz volt, ill. nem 
lehetett a kanült a megfelelı helyre behelyezni. Kiírás szerint: Vénás kanülök egyenes 
kivitelben,spiráldrót erısítéssel, hajlíthatóvékony PVC fallal összekötı nélkül. A termékminta 
nem felel meg a felhívás III.2.3.b) szerinti követelménynek, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) d) pont 
alapján érvénytelen. 
26. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
 



Ajánlattevı: Biomedica Hungária Kft. 
Székhelye: 1027 Budapest, Ganz u 16. 
2. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
4. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
12. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
26. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
 
Ajánlattevı: Cook Medical Hungary Kft. 
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 
37. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: A termék nem felel meg a kiírásnak, mert a beadott termékminta 
esetében nem 2 cuffos a katéter, és a katéter hossza nem 39 (hanem csak 31) cm. A 
termékminta nem felel meg a felhívás III.2.3.b) szerinti követelménynek, az ajánlat a Kbt. 74. 
§ (1) d) pont alapján érvénytelen. 
 
Ajánlattevı: B.Braun Medical Kft. 
Székhelye: 1023 Budapest, Felhévizi út 5. 
38. rész tekintetében: 
Érvénytelenség oka: Nem adott be termékmintát, így az ajánlat nem értékelhetı, a Kbt. 74. § 
(1) e) szerint érvénytelen, a felhívás III.2.3.b) pontja szerint követelmény volt a termékminta 
benyújtása. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
1. rész:  
Ajánlattevı: Biomedica Hungária Kft. 
Székhelye: 1027 Budapest, Ganz u 16. 
Nettó ajánlati összár: 4.608.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
2. rész: 
Ajánlattevı: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lıcsei út 14-16. 
Nettó ajánlati összár: 1.589.280 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
3. rész: 
Ajánlattevı: Planmed Kft. 



Székhelye: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
Nettó ajánlati összár: 1.493.160 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
4. rész: 
Ajánlattevı: Planmed Kft. 
Székhelye: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
Nettó ajánlati összár: 1.485.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
5. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 177.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
6. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 1.246.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
7. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 2.262.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
8. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 1.720.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
9. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 258.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
10. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 786.600 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
11. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 2.600.000 Ft 



Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
12. rész: 
Ajánlattevı: Planmed Kft. 
Székhelye: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
Nettó ajánlati összár: 3.650.280 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
13. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 340.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
14. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 237.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
15. rész: 
Ajánlattevı: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lıcsei út 14-16. 
Nettó ajánlati összár: 1.467.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
16. rész: 
Ajánlattevı: Replant-Cardo Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.  
Nettó ajánlati összár: 1.598.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
18. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 798.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
19. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 1.660.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
20. rész: 
Ajánlattevı: Replant-Cardo Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.  
Nettó ajánlati összár: 765.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 



21. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 6.300.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
22. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 85.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
23. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 560.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
24. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
25. rész: 
Ajánlattevı: Planmed Kft. 
Székhelye: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
Nettó ajánlati összár: 192.120 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
26. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 150.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
28. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 150.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
29. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 3.201.800 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
30. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 



Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 6.775.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
31. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 326.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
32. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 624.200 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
33. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 115.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
34. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 1.640.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
35. rész: 
Ajánlattevı: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 1.678.800 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
36. rész: 
Ajánlattevı: Cook Medical Hungary Kft. 
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 
Nettó ajánlati összár: 2.160.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
38. rész: 
Ajánlattevı: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lıcsei út 14-16. 
Nettó ajánlati összár: 1.461.460 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
39. rész: 
Ajánlattevı: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lıcsei út 14-16. 
Nettó ajánlati összár: 1.735.000 Ft 



Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
 

b) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
2. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 2.064.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
3. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 2.060.800 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
4. rész: 
Ajánlattevı: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Székhelye: 1046 Budapest, Jósika utca 12. 
Nettó ajánlati összár: 1.800.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
29. rész: 
Ajánlattevı: B.Braun Medical Kft. 
Székhelye: 1023 Budapest, Felhévizi út 5. 
Nettó ajánlati összár: 3.620.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
30. rész: 
Ajánlattevı: B.Braun Medical Kft. 
Székhelye: 1023 Budapest, Felhévizi út 5. 
Nettó ajánlati összár: 9.276.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
31. rész: 
Ajánlattevı: B.Braun Medical Kft. 
Székhelye: 1023 Budapest, Felhévizi út 5. 
Nettó ajánlati összár: 436.250 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
 



12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevı 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: --- 
 
 b) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: --- 
 
13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek 
az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
mőködni: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: --- 
 
 b) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: --- 
 
14. Az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet 
erıforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
Ajánlattevı: Cook Medical Hungary Kft. 
Nyertesség: 36. rész. 
36. rész tekintetében: gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására: Cook Deutschland 
Gmbh. (Krefelder Str. 745.; 41066 Mönchengladbach, Németország) 
 
 b) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: --- 
 
15. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdınapja:  
2013. március 07 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  
2013. március 17 
 
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2013. március 07 
 
17. Az összegezés megküldésének idıpontja: 2013. március 07 
 
18. Az összegezés módosításának indoka: ----- 
 
19. Az összegezés módosításának idıpontja: ----- 
 
20. A módosított összegezés megküldésének idıpontja: ----- 
 
21. Az összegezés javításának indoka: ----- 
 
22. Az összegezés javításának idıpontja: ----- 
 
23. A javított összegezés megküldésének idıpontja: ----- 
 
24. Egyéb információk: ----- 
 


