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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 1096 Budapest, Haller út 29. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Rész száma: 1 Elnevezés: Steril alapcsomag (coron - I. mőtı) 
1)Rövid meghatározás 
nagymérető (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendı (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) - 
1 db 
háromrétegő, antibakteriális lyukaslepedı, 300-350 x ~ 200-250 cm mérető, négy (5-8 ill. 9-
12 cm-es) lyuk radiális és femorális izoláláshoz - 1db 
mőtıkabát: "M" mérető - 1 db; "L" mérető - 1 db 
40 x 50 cm-es többrétegő (16) hajtogatott gézlap - 100 db 
2 000 ml-es folyadék tartó mőanyag edény - 1 db 
500 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
50-70 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
100-120 ml -es mőanyag tálka - 1 db 
70-80 X 70-80 cm mérető négyszögletes kompressz - 1db 
buci törlı - 5 db 
fecskendık: 10 cm3 - 2 db; 5 cm3 - 3 db; 2 cm3 - 2 db 
tők: 18 G - 1 db; 20 G - 1 db; 21 G - 1 db; 23 G - 1 db 
vezetı drót 0 035 inch, 150 cm-es, "J" végő - 1db 
Kocher lemosáshoz - 1 db 
csıtakaró fólia, gumírozott szélő, 70-80 X 70-80 cm-es - 1db 
takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélő, 70-80 X 85-95 cm-es - 1db 
Alapcsomagok esetében a referencia hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály 
számára szállított komplett szettre vonatkozik, melynek összetétele eltérhet a jelen kiírásétól. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000, 39518000 
3)Mennyiség 
4 500 db 
 
Rész száma: 2 Elnevezés: Steril alapcsomag (coron - III. mőtı) 
1)Rövid meghatározás 
nagymérető (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendı (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) - 
1 db 
háromrétegő, antibakteriális lyukaslepedı, 300-350 x ~ 200-250 cm mérető, négy (5-8 ill. 9-
12 cm-es) lyuk radiális és femorális izoláláshoz - 1 db 
mőtıkabát: "M" mérető - 1 db; "L" mérető - 1 db 
40 x 50 cm-es többrétegő (16) hajtogatott gézlap - 100 db 
2 000 ml-es folyadék tartó mőanyag edény - 1 db 
500 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
50-70 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
100-120 ml -es mőanyag tálka - 1 db 
buci törlı - 5 db 
70-80 X 70-80 cm mérető négyszögletes kompressz - 1 db 
fecskendık: 10 cm3 - 2 db; 5 cm3 - 3 db; 2 cm3 - 2 db 
tők: 18 G - 1 db; 20 G - 1 db; 21 G - 1 db; 23 G - 1 db 
vezetı drót 0 035 inch, 150 cm-es, "J" végő - 1 db 
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Kocher lemosáshoz - 1 db 
csıtakaró fólia, gumírozott szélő, 70-80 X 70-80 cm-es - 2 db 
takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélő, 70-80 X 85-95 cm-es - 1db 
Alapcsomagok esetében a referencia hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály 
számára szállított komplett szettre vonatkozik, melynek összetétele eltérhet a jelen kiírásétól. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000, 39518000 
3)Mennyiség 
1 500 db 
 
Rész száma: 3 Elnevezés: Steril alapcsomag (gyerek) 
1)Rövid meghatározás 
nagymérető (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendı (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) - 
1 db 
háromrétegő, antibakteriális lyukaslepedı, 300-350 x ~ 200-250 cm mérető, két 4-6 cm-es 
lyuk femoralis izoláláshoz - 1 db 
mőtıkabát: "M" mérető - 1 db; "L" mérető - 1 db 
40 x 50 cm-es többrétegő (16) hajtogatott gézlap - 100 db 
2 000 ml-es folyadék tartó mőanyag edény - 1 db 
500 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
50-70 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
100-120 ml -es mőanyag tálka - 2 db 
buci törlı - 5 db 
fecskendık: 10 cm3 - 1 db; 5 cm3 - 3 db; 2 cm3 - 3 db 
tők: 18 G - 1 db; 20 G - 1 db; 21 G - 1db; 23 G - 1 db 
egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s - 1 db 
Kocher lemosáshoz - 1 db 
csıtakaró fólia, gumírozott szélő, 70-80 X 70-80 cm-es - 2 db 
takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélő, 70-80 X 85-95 cm-es - 1db 
Alapcsomagok esetében a referencia hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály 
számára szállított komplett szettre vonatkozik, melynek összetétele eltérhet a jelen kiírásétól. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000, 39518000 
3)Mennyiség 
300 db 
 
Rész száma: 4 Elnevezés: Steril alapcsomag (felnıtt kongenitális) 
1)Rövid meghatározás 
nagymérető (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendı (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) - 
1 db 
háromrétegő, antibakteriális lyukaslepedı, 300-350 x ~ 200-250 cm mérető, két 6-9 – 9-12 
cm-es lyuk femoralis izoláláshoz - 1 db 
mőtıkabát: "M" mérető - 1 db; "L" mérető - 1 db 
40 x 50 cm-es többrétegő (16) hajtogatott gézlap - 100 db 
2 000 ml-es folyadék tartó mőanyag edény - 1 db 
500 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
50-70 ml-es folyadék tartó mőanyag mérıpohár - 1 db 
100-120 ml -es mőanyag tálka - 2 db 
buci törlı - 5 db 
70-80 X 70-80 cm mérető négyszögletes kompressz - 1 db 
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fecskendık: coronarográfiás*** 10-12 ml-es - 1 db; male luer végő 20 cm3 - 3 db; 10 cm3 - 2 
db; 5 cm3 - 2 db 
tők: Seldinger – 1db, 18 G - 1 db; 20 G - 1 db; 21 G - 1 db; 23 G - 1 db 
egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s - 1 db 
Kocher lemosáshoz - 1 db 
csıtakaró fólia, gumírozott szélő, 70-80 X 70-80 cm-es - 2 db 
takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélő, 70-80 X 85-95 cm-es - 1db 
***coronarográfis fecskendı minimumkövetelmény: ld. 17. sz. résznél található leírás 
Alapcsomagok esetében a referencia hemodinamikai/intervenciós kardiológiai osztály 
számára szállított komplett szettre vonatkozik, melynek összetétele eltérhet a jelen kiírásétól. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000, 39518000 
3)Mennyiség 
350 db 
 
Rész száma: 5 Elnevezés: Seldinger tő 
1)Rövid meghatározás 
rozsdamentes acélból készült, két síkban köszörült, vékonyfalú 
6,5-7,5 cm hosszú, 19 Gauge 
0,038" mérető vezetıdrót befogadására alkalmas 
conuson jelölve a tő metszésiránya 
hegykiképzés: teljesen sima, lépcsımentes, a vezetıdrótra simuló tőheggyel 
luer végő, pajzs nélküli 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
600 db 
 
Rész száma: 6 Elnevezés: Sheath (femorális punkcióhoz) 
1)Rövid meghatározás 
4F, 5F, 6F, 7F, 8F 
egyszerhasználatos 
dilatatorral, rövid guidewire-el ellátott (4F/0,035”- 0,038” és 5,6,7,8F/0,038”) 
hossz >= 10 cm 
teljes hosszában kink - resistant 
oldalággal és azon csappal ellátott 
hemostatikus szeleppel rendelkezı 
20-30 m és >=30 cm hosszúságban is elérhetı 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 600 db 
 
Rész száma: 7 Elnevezés: Sheath (radiális punkcióhoz) 
1)Rövid meghatározás 
4F, 5F, 6F 
egyszerhasználatos 
dilatatorral, 20 vagy 22G tővel és választhatóan 0,018" vagy 0,025" mérető rövid guidewire-el 
hossz >= 7 cm 
oldalággal és azon csappal ellátott 
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hemostatikus szeleppel rendelkezı 
>=20 cm hosszúságban is elérhetı 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
5 000 db 
 
Rész száma: 8 Elnevezés: Sheath (biopsziához) 
1)Rövid meghatározás 
7F 
42-45 és 95-98 cm-es hosszúságban elérhetı 
egyenes és "multipurpose" végkialakítású változata is van 
dilatátorral vagy 7F multipurpose katéterrel együtt szállítva 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 9 Elnevezés: Diagnosztikus katéterek transzfemoralis katéterezéshez 
1)Rövid meghatározás 
5F, 6F, 7F 
a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedı 
nagy flow kapacitású, belsı átmérı >=0,045" (5F) 
nagy nyomás-állóságú (>=1 000 psi, >=15 ml/sec flow) 
atraumatikus soft tippel ellátott 
kívül-belül thrombo-resistens felülető 
"kink-resistant", fémfonat-merevítéső 
egyszerhasználatos 
100-110 cm hosszúságú 
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail 
(egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose (MP I, II), NIH, speciális radiális/brachiális 
görbületek (legalább 3 féle) 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
3 500 db 
 
Rész száma: 10 Elnevezés: Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez 
1)Rövid meghatározás 
4F, 5F 
a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedı 
nagy flow kapacitású, belsı átmérı >0,041" (4F) 
nagy nyomás-állóságú (>=1 000 psi, >=15 ml/sec flow) 
atraumatikus soft tippel ellátott 
kívül-belül thrombo-resistens felülető 
"kink-resistant", fémfonat-merevítéső 
egyszerhasználatos 
100-110 cm hosszúságú 
típusok: TIG, egyéb radiális/brachiális görbületek (legalább 2), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR 
vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose 
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2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
3 000 db 
 
Rész száma: 11 Elnevezés: Bioptom katéterek 
1)Rövid meghatározás 
6F kompatibilis 
50-60 cm és 100-110 cm hosszúságban is elérhetı (transjugularis, transfemoralis) 
a bioptomnál 5-6 cm-rel rövidebb sheath, mely külön is rendelhetı 
min. 2,4 mm3 szövetminta vételére alkalmas 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
200 db 
 
Rész száma: 12 Elnevezés: Vezetıdrótok 
1)Rövid meghatározás 
atrombogén felszínő 
mőanyag - lehetıleg teflon - bevonattal ellátott 
egyik végén 3 mm sugarú "J" végő 
másik végén egyenes, soft tippel 
150-180 és 260 cm-es hosszban is elérhetı 
0,035" átmérıjő 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
350 db 
 
Rész száma: 13 Elnevezés: Vezetıdrótok hidrofil bevonattal 
1)Rövid meghatározás 
atrombogén felszínő 
hidrofil bevonattal ellátott 
450-ban hajlított tip és egyenes vég is elérhetı 
150-180 és 260 cm-es hosszban is elérhetı 
0,025", 0,032", 0,035" és 0,038" átmérıben is rendelhetı 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
500 db 
 
Rész száma: 14 Elnevezés: Összekötık 
1)Rövid meghatározás 
nagynyomású (min. 900 psi) 
nagy flow kapacitású 
egyik végén luer végő, másik végén rotating adapterrel ellátott 
átlátszó összekötı line 
70-80 cm-es és 90-100 cm-es hosszban is elérhetı 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
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3)Mennyiség 
30 db 
 
Rész száma: 15 Elnevezés: 70-80 X 70-80 cm mérető négyszögletes kompressz 
1)Rövid meghatározás 
darabonként csomagolva 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 000 db 
 
Rész száma: 16 Elnevezés: Mőtıkabát 
1)Rövid meghatározás 
sebészeti, beforgathatós 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
400 db 
 
Rész száma: 17 Elnevezés: Coronarográfiás fecskendı 
1)Rövid meghatározás 
10-12 ml kapacitású 
biztonsági reservoirral rendelkezı 
gumigyőrővel ellátott 
male luer végő 
rotating adapterrel ellátott 
finger grip-típusú 
kontrasztanyag fecskendı 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 18 Elnevezés: Radialis komprimáló eszköz 
1)Rövid meghatározás 
szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követı komprimáláshoz 
felépítése lehetıvé teszi a szúrás helyének vizuális kontrollját 
precíz, kontrollálható erısségő kompressziót biztosít 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
4 000 db 
 
Rész száma: 19 Elnevezés: ACIST "Handcontroll" 
1)Rövid meghatározás 
CMS 2000 ACIST injektorral kompatibilis. Ajánlatkérı CMS 2000 ACIST injektorral nem 
kompatibilis eszköz megajánlátást is elfogadja, amennyiben az ajánlattevı díjmentesen 
biztosítja a CMS 2000 ACIST injektorral egyenértékő injektort. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
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3)Mennyiség 
4 500 db 
 
Rész száma: 20 Elnevezés: ACIST 100 ml-es fecskendı 
1)Rövid meghatározás 
CMS 2000 ACIST injektorral kompatibilis. Ajánlatkérı CMS 2000 ACIST injektorral nem 
kompatibilis eszköz megajánlátást is elfogadja, amennyiben az ajánlattevı díjmentesen 
biztosítja a CMS 2000 ACIST injektorral egyenértékő injektort. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
500 db 
 
Rész száma: 21 Elnevezés: ACIST transducer 
1)Rövid meghatározás 
CMS 2000 ACIST injektorral kompatibilis. Ajánlatkérı CMS 2000 ACIST injektorral nem 
kompatibilis eszköz megajánlátást is elfogadja, amennyiben az ajánlattevı díjmentesen 
biztosítja a CMS 2000 ACIST injektorral egyenértékő injektort. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
300 db 
 
Rész száma: 22 Elnevezés: Guiding katéterek I. 
1)Rövid meghatározás 
6F, 7F, 8F 
belsı átmérı:6F >=0,070"; 7F >=0,081"; 8F >=0,091" 
atraumatikus soft tip, végén sugárfogó markerrel 
nagy back-up kontroll 
kettıs drót-fonat merevítés 
PTFE belsı bevonat 
hossz 100 cm 
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-
up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS), Art (3,5-4,5) 
a JL, JR, Extra back-up görbületek oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhetık 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 400 db 
 
Rész száma: 23 Elnevezés: Guiding katéterek II. 
1)Rövid meghatározás 
5F, 6F, 7F, 8F 
belsı átmérı: 5F >=0,058"; 6F >=0,070"; 7F >=0,081" 
atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel 
nagy back-up kontroll 
drót-fonat merevítés 
PTFE belsı bevonat 
hossz 100cm 
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-
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up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS) 
valamennyi forma oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhetı 
lehetıség egyéni végkialakítások megvalósítására 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 000 db 
 
Rész száma: 24 Elnevezés: Guiding katéterek III. 
1)Rövid meghatározás 
5F, 6F, 7F 
Sheathless kivitel is rendelhetı 
belsı átmérı: 5F >=0,059"; 6F >=0,071"; 7F >=0,081" 
atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel 
nagy back-up kontroll 
drót-fonat merevítés 
PTFE belsı bevonat 
hossz 100 cm 
>110 cm-es, flexibilis végő változatban is elérhetı (5F) 
típusok: radiális görbületek, Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; 
AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 25 Elnevezés: Standard PCI guidewire 
1)Rövid meghatározás 
0,014" átmérıjő 
jó torque kontroll 
merev belsı vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú 
a belsı merev váz nem ér a drót disztális végéig 
hidrofil bevonatú 
sima, thromboresistens felülető 
175-190 cm hosszú, de 300 cm-es is rendelhetı 
sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég 
egyenes és J végő is elérhetı 
min. három különbözı keménységő típusa van 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 200 db 
 
Rész száma: 26 Elnevezés: Hidrofil PCI guidewire 
1)Rövid meghatározás 
0,014" átmérıjő 
jó torque kontroll 
merev belsı vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú 
merev belsı váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip") 
hidrofil polimer bevonatú 
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sima, thromboresistens felülető 
175-190 cm hosszú, de 300 cm-es is rendelhetı 
sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég 
egyenes és J végő is elérhetı 
min. három különbözı keménységő típusa van 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
150 db 
 
Rész száma: 27 Elnevezés: CTO guidewire 
1)Rövid meghatározás 
0,014" átmérıjő 
jó torque kontroll 
merev belsı váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip") 
"tip load" <=3 - 9G<=, min. 3 keménységi fokozatban 
sima, thromboresistens felülető 
elkeskenyedı, <= 0,01" végő változatban is elérhetı 
175-190 cm hosszú, de 300 cm-es is rendelhetı 
>9 cm-es sugárfogó, jó formatartású, vég 
hidrofil és nem hidrofil típus is elérhetı 
elzáródott coronáriák megnyitására alkalmas 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 28 Elnevezés: Disztális protekciós guidewire 
1)Rövid meghatározás 
filter rendszerő embólus védıdrót 
6Fguiding katéterrel és 0,014" eszközökkel kompatibilis 
3,5 - 5,5 mm átmérıjő SVG és natív erekben is alkalmazható 
pórus méret <=120 µm 
crossing profile <=0,042" 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
10 db 
 
Rész száma: 29 Elnevezés: Standard ballonkatéterek 
1)Rövid meghatározás 
Átmérı választék semicompliant (SC) min. 1,5-4,0; noncompliant (NC) 2,0-5,0 
Hossz választék (Ø 3.0 mm) <= 10 - 40 <= (SC) 
Nominális nyomás (Ø 3.0 mm) >= 6 ATM (SC és NC) 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm) SC >=14 ATM; NC >=20 ATM 
Tip entry profile (Ø 3.0 mm) SC <= 0 017"; NC<= 0.19" 
Shaft vastagság (Ø 3.0 mm) <= 2.1F (SC és NC) 
<= 2.7F (SC és NC) 
Shaft hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm (SC és NC) 
Típus SC (RX, OTW), NC 
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2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 100 db 
 
Rész száma: 30 Elnevezés: Ballonkatéterek utódilatációhoz 
1)Rövid meghatározás 
Átmérı választék <=2,25 - 5,0<= 
Hossz választék (Ø 3.0 mm) <8 - 20 <= 
Nominális nyomás (Ø 3.0 mm) >=10 ATM 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm) >=18 ATM 
Tip entry profile (Ø 3.0 mm) <= 0,018" 
Crossing profile (Ø 3.0 mm) <= 0 023" 
Shaft vastagság (Ø 3.0 mm) < 2,0F 
< 2.5F 
Markerek (Ø 3.0 mm) 2 darab 
Típus NC 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
500 db 
 
Rész száma: 31 Elnevezés: Ballonkatéterek tortuozus erekhez 
1)Rövid meghatározás 
Átmérı választék <=1,25 - 3,0<= 
Hossz választék (Ø 3.0 mm) <=10 - 20<= 
Nominális nyomás (Ø 3.0 mm) >= 6 ATM 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm) >= 14 ATM 
Tip entry profile (Ø 3.0 mm) < 0 017" 
Crossing profile (Ø 3.0 mm) <= 0 021" 
Shaft vastagság (Ø 3.0 mm) <= 2.1F 
<= 2.5F 
Shaft hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm 
Markerek (Ø 3.0 mm) 2 darab 
Típus SC (RX) 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
350 db 
 
Rész száma: 32 Elnevezés: CTO ballonkatéterek 
1)Rövid meghatározás 
Átmérı választék <=1,25 - 4,0<= 
Hossz választék (Ø 3.0 mm) <=10 - 30<= 
Nominális nyomás (Ø 3.0 mm) >= 6 ATM 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm) >= 14 ATM 
Tip entry profile (Ø 3.0 mm) <= 0 017" 
Crossing profile (Ø 3.0 mm) <= 0 026" 
Shaft vastagság (Ø 3.0 mm) <= 2.0F 
<= 2.5F 
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Shaft hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm 
Markerek (Ø 3.0 mm) 2 darab 
Típus SC, NC 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
200 db 
 
Rész száma: 33 Elnevezés: "High pressure" ballonkatéterek 
1)Rövid meghatározás 
Átmérı választék <=2,25 - 4,0<= 
Hossz választék (Ø 3.0 mm) <=10 - 30<= 
Nominális nyomás (Ø 3.0 mm) >= 6 ATM 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm) >18 ATM (2,25-4,0 átmérınél) 
Tip entry profile (Ø 3.0 mm) <= 0,018" 
Shaft vastagság (Ø 3.0 mm) <= 2,0F 
<= 2.7F 
Shaft hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm 
Típus NC 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
150 db 
 
Rész száma: 34 Elnevezés: Gyógyszerkibocsátó ballon 
1)Rövid meghatározás 
Hatékony gyógyszer-hordozóanyag mátrix bevonat 
3 µg/mm2 gyógyszer dózis 
Markerek (Ø 3.0 mm) 2 darab 
Átmérı választék <=2,0 - 4,0<= 
Hossz választék <=15 - 30<= 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm) >= 12 ATM 
Típus semi-compliant vagy noncompliant 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
30 db 
 
Rész száma: 35 Elnevezés: Vágó ballon 
1)Rövid meghatározás 
mikrosebészeti ballonkatéter, éles microtome pengékkel 
Átmérı választék <=2,0 - 4,0<= 
Hossz választék <=6 - 15<= 
Rated Burst Pressure (Ø 3.0 mm)>= 8 ATM 
Típus: semi-compliant vagy noncompliant 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
30 db 
 



 12 

Rész száma: 36 Elnevezés: Thrombus aspirációs katéter 
1)Rövid meghatározás 
friss thrombus eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter 
6F és 7F változatban is elérhetı 
0,014” guidewire kompatibilis 
zárható vákuum fecskendıvel és filter kosárral szállítva 
tip profile <= 0,03" (lesion entry profile) 
crossing profile <=0,06" 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 37 Elnevezés: Indeflator + Y-adapter 
1)Rövid meghatározás 
Indeflator: teljesen átlátszó mőanyag fecskendı rész 
12-20 ml őrtatrtalom 
biztonsági reservoir 
10-15 cm-es - rotating adapterrel ellátott végő - hosszabbító 
hiteles, jól látható skálájú, >=28 ATM nyomásig mérı manométer 
könnyő, gyors kezelhetıség 
pontos nyomás beállíthatóság 
Y-adapter: 
tökéletesen átlátszó 
belsı átmérı >= 2,8 mm 
egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter 
0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep 
2 ágú, 1 hemostatikus szeleppel 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
1 800 db 
 
Rész száma: 38 Elnevezés: Y- / Tri-adapter 
1)Rövid meghatározás 
tökéletesen átlátszó 
belsı átmérı >= 2,8 mm 
egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter 
0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep 
2 és 3 ágú (1 ill. 2 hemostatikus szeleppel) változatban is rendelhetı 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 39 Elnevezés: Vékonyfalú punkciós tő 1. 
1)Rövid meghatározás 
Vékonyfalú, 4 cm hosszú, 0 021 inch mérető vezetıdrót befogadására alkalmas, egyszer-
használatos, luer végő - " base plate " nélküli, - punkciós tő. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
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33140000 
3)Mennyiség 
170 db 
 
Rész száma: 40 Elnevezés: Vékonyfalú punkciós tő 2. 
1)Rövid meghatározás 
Vékonyfalú, 2.5 cm hosszú, 0 021 inch mérető vezetıdrót befogadására alkalmas, egyszer-
használatos, luer végő - " base plate " nélküli, - punkciós tő. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
200 db 
 
Rész száma: 41 Elnevezés: Katéter - bevezetı készlet /sheath - introducer sett/ 1. 
1)Rövid meghatározás 
4-5 F mérető, egyszer-használatos, dilatatorral, minimum 0 021 inch mérető rövid guidewire-
el és azt befogadó szúrótővel ellátott minimum 5-7,5 cm hosszú, szilikon bevonatú sheath 
introducer set, amely proximalis szakaszán megerısített /un. kink-resistant/, oldalággal és 
azon csappal ellátott, maximális biztonságú hemostatikus szeleppel rendelkezı készlet, amely 
az adott külsı átmérıjéhez képest a lehetséges és szükséges stabilitás megtartásával 
maximális belsı átmérıt biztosít. A bevezetı guidewire egyik vége "J", a másik vége 
lehetıleg "egyenes soft-tip" legyen. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
600 db 
 
Rész száma: 42 Elnevezés: Katéter - bevezetı készlet /sheath - introducer sett/ 2. 
1)Rövid meghatározás 
7-8-9 mérető, egyszerhasználatos, dilatátorral, 0 038 inch mérető rövid guidewire-el és azt 
befogadó szúrótővel ellátott minimum 10 cm hosszú, szilikon bevonatú sheath introducer set, 
amely proximalis szakaszán megerısített /un. kink-resistant/, oldalággal és azon csappal 
ellátott, maximális biztonságú hemostatikus szeleppel rendelkezı készlet, amely az adott 
külsı átmérıjéhez képest a lehetséges és szükséges stabilitás megtartásával maximális belsı 
átmérıt biztosít. A bevezetı guidewire egyik vége „J”, a másik vége lehetıleg „egyenes soft-
tip” legyen. 
méretek: 7 F - 20 db 
8 F - 20 db 
9 F - 20 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
60 db 
 
Rész száma: 43 Elnevezés: Speciális hosszú sheath 
1)Rövid meghatározás 
Méretek: 
10F, 11F, 12F, 14F 
Mennyiség 50 db. Típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen szállítandó. 
A szilikon bevonatú sheath 60-90 cm hosszban álljon rendelkezésre, egyenes, vagy un. 



 14 

Mullins görbülettel rendelkezzen. A proximalis szakaszán megerısített /un. kink-resistant/, 
oldalággal és azon csappal ellátott, maximális biztonságú hemostatikus szeleppel 
rendelkezzen. 
Diagnosztikus szívkatéterek 
Általános jellemzık: 
- az elızıekben leirt introducer készletekkel teljesen kompatibilis, 
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedı, 
- nagy flow kapacitású, 
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/, 
- atraumatikus soft-tip-el ellátott, 
- kiváló torque-kontrollal bíró, 
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású, 
- megfelelı sugárfogó képességő, 
- optimális kezelhetıségő, 
- külméretéhez képest lehetı legnagyobb belsı átmérıjő, 
- "kink-resistant" kialakítású, 
- kívül-belül thrombo-resistens felülető, 
- sima felszínő, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható, 
- egyszerhasználatos 
katéter legyen. 
A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetıleg megkívánja, hogy az 
alább felsorolt átmérıjő és hosszmérető valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. 
Ugyanakkor a teljes körő, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg 
állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függıen eltérı karakterisztikájú katéterek is 
rendelkezésre álljanak. 
Szükséges méretek: - 4-5-6-7 F, 
- 65-80-100/110/120 cm, 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 44 Elnevezés: Pigtail típusú katéter 
1)Rövid meghatározás 
Vég-, és oldalnyílással rendelkezı, nagy flow kapacitású Pigtail típusú katéter szívüregek és 
nagyerek katéterezésére, angiográfiájára, amely PSI értéke: 1200, és 0 038 inch mérető 
guidewire befogadására alkalmas. 
méretek: 4 F / 80 cm 50 db 
4 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/ 
4 F / 110 cm hajlított /min. 6 oldalnyílás/ 
5 F / 65 cm 
5 F / 80 cm 
5 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/ 50 db 
5 F / 110 cm hajlított /min. 6 oldalnyílás/ 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 45 Elnevezés: Judkins típusú coronarográfiás katéterek 
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1)Rövid meghatározás 
Judkins típusú, soft tip-el ellátott, 100 cm hosszú, 0 038 inch guidewire befogadására 
alkalmas, nagy flow kapacitású, coronarográfiás katéterek. 
méretek: 4 F / JR 2.5 max. 85 cm hosszú 170 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
170 db 
 
Rész száma: 46 Elnevezés: Multipurpose típusú típusú katéter 
1)Rövid meghatározás 
Multipurpose típusú, oldal-végnyílású, és soft-tip-el ellátott, 0 035-0 038 inch guidewire 
befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek. 
méretek: 4 F / 65 cm 30 db 
4 F / 80 cm 30 db 
5 F / 100 cm 100 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
160 db 
 
Rész száma: 47 Elnevezés: NIH típusú katéter 
1)Rövid meghatározás 
NIH típusú, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású 
katéterek. 
méretek: 4 F / 65 cm 70 db 
5 F / 65 cm 100 db 
5 F / 80 cm 170 db 
5 F / 100 cm 80 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
420 db 
 
Rész száma: 48 Elnevezés: berman típusú katéter 1. 
1)Rövid meghatározás 
Berman típusú, 50 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén 
elhelyezkedı 0.60 ml őrtartalmú felfújható ballonnal rendelkezı, min. 0 018 inch guidewire 
befogadására alkalmas angiográfiás katéter és guidewire. 
méretek: 4 F 80 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
80 db 
 
Rész száma: 49 Elnevezés: Berman típusú katéter 2. 
1)Rövid meghatározás 
Berman típusú, 80 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén 
elhelyezkedı 0.75 ml őrtartalmú felfújható ballonnal rendelkezı, min. 0 025 inch guidewire 
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befogadására alkalmas angiográfiás katéter. 
méretek: 5 F 100 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 50 Elnevezés: Berman típusú katéter 3. 
1)Rövid meghatározás 
Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, csak végnyílású, a katéter végén elhelyezkedı 
0.75 ml őrtartalmú felfújható ballonnal rendelkezı, min. 0 021 inch guidewire befogadására 
alkalmas katéter. 
méretek: 5 F (110 cm) 35 db 
3F 15 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 51 Elnevezés: Multi -track típusú katéter 
1)Rövid meghatározás 
Multi -track típusú katéter,amely segítségével az angiográfia és a nyomásmérés a vezetıdröt 
eltávolitása és ujrapozicionálása nélkül kivitelezhetı; pontos pull-back és push-up 
nyomásmérési útvonal biztosítható. A katéter kiváló mozgathatóságú,nagy flow kapacitású 
(900 - 1 000 PSI ), és max.0 035 inch guide wire befogadására legyen alkalmas. 
méretek: 
4 F 80 cm 10 db 
4 F 100 cm 10 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
20 db 
 
Rész száma: 52 Elnevezés: Vezetıdrót 1. 
1)Rövid meghatározás 
Atrombogén, mőanyag - lehetıleg teflon - bevonattal ellátott egyik végén 3 mm sugarú "J" 
végő, másik végén egyenes soft-tip-el és fix core-al rendelkezı, csúszós felülető 150 cm 
hosszú guidewire. 
méretek : 0,025 inch 50 db 
0,032 inch 30 db 
0,035 inch 50 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
130 db 
 
Rész száma: 53 Elnevezés: Vezetıdrót 2. 
1)Rövid meghatározás 
Atrombogén, mőanyag - lehetıleg teflon - bevonattal ellátott egyenes, soft-tip-el és fix core-al 
rendelkezı, csúszós felülető 150 cm hosszú guidewire. 
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méretek : 0,018 inch 10 db 
0,021 inch 10 db 
0,025 inch 100 db 
0,032 inch 40 db 
0,035 inch 50 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
210 db 
 
Rész száma: 54 Elnevezés: Vezetıdrót 3. 
1)Rövid meghatározás 
Atrombogén, "hydrophil" bevonattal ellátott hajlított végő, és fix core-al rendelkezı, csúszós 
felülető 150 cm hosszú guidewire. 
méretek: 0,025 inch 70 db 
0,032 inch 50 db 
0,035 inch 100 db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
220 db 
 
Rész száma: 55 Elnevezés: Coronarographias fecskendı 
1)Rövid meghatározás 
10-12 ml kapacitású, biztonsági reservoirral rendelkezı, gumigyőrővel ellátott, fix male luer 
végő, rotating adapterrel ellátott / lehetıleg finger grip - típusú /, kontrasztanyag fecskendı. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 56 Elnevezés: Interventios ballon katéterek 
1)Rövid meghatározás 
Újszülött, csecsemı, kisded veleszületett obstruktiv szív- és nagyér elváltozásainak kezelésére 
használatos ballon katéterek. 
Általános jellemzık: 
— egyszer használatos, 
— a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszthetı, 
— kiváló mozgathatóságú és alaktartású, 
— optimális kezelhetıségő, 
— kívül-belül thromboresistens felületkialakítású, 
— egyenes végő, alacsony shaft profilú, 
— coaxialis helyzető shafttal bíró, 
— kellı hajlékonyságú distális tip-el rendelkezı, 
— minimum 2 kellı intenzitású sugárfogó markerő, 
— noncompliant ballon, amely thermoplasticus elastomer vagy fizikai 
tulajdonságaiban azonos alapanyagból készült. 
— További kívánalom a polymer katétertest, 
— igen rövid inflációs és deflációs idı, 
— biztonságos ballon deflációs karakterisztika, 
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— min. nyomástőrı képesség: 1,5-5 atm. 
Szükséges méretek: A felfújt ballon átmérı 4-25 mm-ig terjedıen 1-2 mm-ként növekvı 
méretben. Valamennyi mérettartományban 2-4 cm között a ballonhossz szabadon választható 
legyen. A katéterhossz 70-100 cm között. 
Katétermérettıl függıen a bevezetı guidewire mérettartománya: 0 018 inch - 0 035 inch. 
120 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen 
szállítandó. 
Az introducer set - ballonkatéter méret viszonya 4-11F között az alábbiak szerint változzon: 4 
mm-s ballonkatéter 4F sheat-be 
4 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be 
5 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be 
6 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be 
8 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be 
10 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be 
12 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be 
14 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be 
16 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be 
18 mm-s ballonkatéter 9F sheat-be 
20 mm-s ballonkatéter 10F sheat-be 
22 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be 
25 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be 
legyen bevezethetı. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
120 db 
 
Rész száma: 57 Elnevezés: Interventióhoz használatos vezetıdrótok 1. 
1)Rövid meghatározás 
Sugárfogó, sima felszínő, thromboresistens felülető, extra support/extra stiff típusú, lehetıleg 
nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 018 inch-tıl - 0 035 inch-ig terjedı átmérıjő, 260-300 
cm hosszúságú, egyenes végő csere guidewire, amelynek valamennyi átmérıben flexibilis tip-
je 3 cm. 
200 db, amely az alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen szállítandó. 
méretek: 3 cm-es flex. tip 
0 018 inch 50 db 
0 025 inch 50 db 
0 032 inch 50 db 
0 035 inch 50 db 
Megjegyzés: 0 018 inch esetén csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végő drót jöhet 
szóba. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
200 db 
 
Rész száma: 58 Elnevezés: Interventióhoz használatos vezetıdrótok 2. 
1)Rövid meghatározás 
Sugárfogó, sima felszínő, thromboresistens felülető, extra support/extra stiff típusú, lehetıleg 
nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 025 inch-tıl - 0 035 inch-ig terjedı átmérıjő, 260-300 
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cm hosszúságú, "J" végő csere guidewire, amelynek valamennyi átmérıben flexibilis tip-je 3-
6 cm között változik. 
100 db, amely az alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen szállítandó. 
méretek: 
0 025 inch 30 db 
0 032 inch 30 db 
0 035 inch 40db 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
100 db 
 
Rész száma: 59 Elnevezés: Interventióhoz használatos vezetıdrótok 3. 
1)Rövid meghatározás 
Stent implantatióra alkalmas, extra keménységő csere guidewire 
Sugárfogó, 5 cm-es flexibilis véggel rendelkezı, sima felszínő, thromboresistens felülető, 
kontrollal, irányíthatósággal és alaktartással, valamint a stent behelyezéséhez szükséges 
különösen erıs támasztékot /”extra support”/ és biztos pozicionálhatóságot biztosító 0,035 
inch átmérıjő 260 cm hosszú vezetıdrót. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
30 db 
 
Rész száma: 60 Elnevezés: Snare eszköz 
1)Rövid meghatározás 
5 F vagy ennél kisebb, 100 cm vagy annál hosszabb eszköz, amelynek vége kinyitott 
állapotban 90 fokos szöget zárjon be a katéter hossztengelyével, legyen kívülrıl hajlítható, 
nyitható valamint zárható, és intracardiális - intravasculáris eszközök, fragmentumok 
biztonságos elérésére szükség esetén eltávolítására is alkalmas. A „lasszó” átmérıje 15-30 
mm között legalább 2 méretben álljon rendelkezésre. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
30 db 
 
Rész száma: 61 Elnevezés: Leválasztható - visszahúzható occlusiós spirál 
1)Rövid meghatározás 
Általános jellemzık: 
— felületaktív bevonat, 
— acél spirálszerkezet, 
— csavarmenetes vagy hasonló technikai megoldású biztonsági spirálleoldás, 
— jó sugárfogó képesség. 
30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen 
szállítandó. 
Méret átmérı: 5 - 8 mm Menetek száma: 3 - 5 
Típusok: 5 mm - 3 menettel 
5 mm - 4 menettel 
5 mm - 5 menettel 
6,5 mm - 3 menettel 
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6,5 mm - 4 menettel 
6,5 mm - 5 menettel 
8 mm - 3 menettel 
8 mm - 4 menettel 
8 mm - 5 menettel 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
30 db 
 
Rész száma: 62 Elnevezés: Bevezetı drótkészlet 1. 
1)Rövid meghatározás 
A spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezetı drótkészlet, mely az alábbi 
részekbıl áll: 
50 db, amely az fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen 
szállítandó. 
a./ bejuttató szett: 0 038 inch, 80-120 cm hosszú 
Mennyiség: 80 cm-es 20 db 
110 - 120 cm-es 30 db 
b./ katéter: az introducer set-hez illeszkedı, 5F-6F, kizárólag végnyílású, non-tapered, 
speciális nagy bel-lumenő min. 0 041 inch belsı átmérı, hajlított katétervégő, ún. 
multipurpose görbülető katéter. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 63 Elnevezés: Bevezetı drótkészlet 2 
1)Rövid meghatározás 
A fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen szállítandó. 
Hossza: 70 - 80 cm 
5 F 
6 F 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
50 db 
 
Rész száma: 64 Elnevezés: Retriever-idegentest fogó 
1)Rövid meghatározás 
Jellemzıi: 
— 4 F átmérıjő vagy annál kisebb, 
— soft tip kialakítás, 
— rozsdamentes alapanyaggal és felületi védı bevonattal ellátott, 
— kívülrıl mőködtethetı, harapófogó szerő, coil-hoz illeszthetı. 
HOSSZ: 60-120 CM 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
5 db 
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Rész száma: 65 Elnevezés: Ballon steptostomiás katéter 1. 
1)Rövid meghatározás 
4-5 F mérető, pitvari ballonseptostomiára alkalmas, vég- vagy oldalnyílás nélküli, egyszeres 
bellumenő, 50-60 cm hosszú, max. 6 F sheat - be jól bevezethetı, 2 mm /6 F/ shaft átmérıjő, 
nem konikus kiképzéső ballonnal rendelkezı katéter, /ún. Rashkind katéter/, melynek distalis 
végén minimum 1,0 mm flexibilis tip legyen. A megerısített anyagból készült, felfújt ballon 
őrtartalma min. 1,5 ml, amely min. 12,0 mm ballonátmérıt bizosít. 
30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelıen 
szállítandó. 
4 F 
5 F 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
30 db 
 
Rész száma: 66 Elnevezés: Ballon steptostomiás katéter 2. 
1)Rövid meghatározás 
2./ Pitvari ballonseptostomiára alkalmas, kívülrıl irányítható, 50-60 cm hosszú, max. 6 F. 
sheath - be jól bevezethetı, kellıen sugárfogó biztonságosan nyitható és zárható ún. „blade” 
septostomias katéter. 
Méret: 
4 F 
5 F 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
5 db 
 
Rész száma: 67 Elnevezés: A./ Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez 
1)Rövid meghatározás 
A szett álljon: 
A beültethetı stentbıl 
A beültetéshez szükséges speciális kiképzéső kettıs ballon katéterbıl (BIB ballon-in-ballon) 
A beavatkozáshoz szükséges mérető sheath és az alkalmazandó vezetıdrót más soron lett 
specifikálva. 
A Stent specifikációi: 
Nitinolból készült closed cell technology . Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy mérető 
erek nyitvatartása céljából. A stent hossza zárt állapotban 16-45 mm között változzon. 
Átmérıtıl függıen, a stent kinyitás után a sten eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem 
haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérıje 
a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérıje az eredeti hossztól függetlenül 
érjen el minimum 24 mm-t (felnıtt a.thoracica átmérıje). 
A bejuttató ballonkatéter specifikációi: 
A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettıs ballon kiképzéssel (ballon-in-
ballon), mely lehetıvé teszi, hogy a belsı ballon felfújása után a bejuttatndó stent még 
repozionálható legyen. A külsı ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami 
lehetıvé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy a külsı és belsı ballon 
átmérıjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külsı 
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ballon is különbözı hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külsı ballon hossza 
a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
15 db 
 
Rész száma: 68 Elnevezés: B./ Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák 
kezeléséhez 
1)Rövid meghatározás 
A szett álljon: 
A beültethetı covered stentbıl 
A beültetéshez szükséges speciális kiképzéső kettıs ballon katéterbıl (BIB ballon-in-ballon) 
A beavatkozáshoz szükséges mérető sheath és az alkalmazandó vezetıdrót más soron lett 
specifikálva. 
A stent specifikációi: 
Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy mérető 
erek nyitvatartása céljából. PTFE borítással legyen ellátva. A stent hossza zárt állapotban 16- 
45 mm között változzon. Átmérıtıl függıen, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának 
rövidülése a 40%-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa 
nyitva tartott ér átmérıje a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérıje az 
eredeti hossztól függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnıtt a.thoracica átmérıje). 
A bejuttató ballonkatéter specifikációi: 
A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettıs ballon kiképzéssel (ballon-in-
ballon), mely lehetıvé teszi, hogy a belsı ballon felfújása után a bejuttatndó stent még 
repozionálható legyen. A külsı ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami 
lehetıvé teszi a stent érben való rögzitését. Kivánatos, hogy a külsı és belsı ballon 
átmérıjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külsı 
ballon is különbözı hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külsı ballon hossza 
a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
33140000 
3)Mennyiség 
15 db 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
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: 
2013/S018-026184 - 2013/01/25 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen, kivéve a az 52. és 65. rész 
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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: 
52. rész: a Kbt. 76. § (1) b) pontja szerint kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
65. rész: a Kbt. 76. § (1) a) pontja szerint nem nyújtottak be ajánlatot. 
 
c) Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: nem 
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 
1. rész: 5 db 
2. rész: 5 db 
3. rész: 5 db 
4. rész: 6 db 
5. rész: 2 db 
6. rész: 4 db 
7. rész: 3 db 
8. rész: 1 db 
9. rész: 4 db 
10. rész: 2 db 
11. rész: 2 db 
12. rész: 5 db 
13. rész: 1 db 
14. rész: 2 db 
15. rész: 3 db 
16. rész: 6 db 
17. rész: 2 db 
18. rész: 2 db 
19. rész: 1 db 
20. rész: 1 db 
21. rész: 1 db 
22. rész: 2 db 
23. rész: 2 db 
24. rész: 1 db 
25. rész: 3 db 
26. rész: 2 db 
27. rész: 2 db 
28. rész: 1 db 
29. rész: 2 db 
30. rész: 3 db 
31. rész: 3 db 
32. rész: 2 db 
33. rész: 4 db 
34. rész: 4 db 
35. rész: 1 db 
36. rész: 3 db 
37. rész: 3 db 
38. rész: 2 db 
39. rész: 2 db 
40. rész: 1 db 
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41. rész: 2 db 
42. rész: 3 db 
43. rész: 1 db 
44. rész: 1 db 
45. rész: 1 db 
46. rész: 1 db 
47. rész: 1 db 
48. rész: 1 db 
49. rész: 1 db 
50. rész: 1 db 
51. rész: 1 db 
52. rész: 1 db 
53. rész: 1 db 
54. rész: 1 db 
55. rész: 2 db 
56. rész: 1 db 
57. rész: 1 db 
58. rész: 1 db 
59. rész: 1 db 
60. rész: 2 db 
61. rész: 1 db 
62. rész: 1 db 
63. rész: 1 db 
64. rész: 1 db 
65. rész: 0 db 
66. rész: 1 db 
67. rész: 1 db 
68. rész: 1 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): 
 
Ajánlattevı megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 7.630.000 Ft 
23. rész: Nettó ajánlati összár: 13.490.000 Ft 
30. rész: Nettó ajánlati összár: 14.400.000 Ft 
34. rész: Nettó ajánlati összár: 4.119.000 Ft 
36. rész: Nettó ajánlati összár: 6.830.000 Ft 
37. rész: Nettó ajánlati összár: 14.886.000 Ft 
38. rész: Nettó ajánlati összár: 145.000 Ft 
42. rész: Nettó ajánlati összár: 136.200 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek 
9. sz. rész: 

− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,397 mm 
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− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél): 68 db 
− >=110 cm-es Judkins görbülető elérhetı - elérhetı: igen 

23. sz. rész: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,8034 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (6F-nél): 131 db 

30. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 170 db 
− rated burst pressure: 18 ATM 
− tip entry profil: 0,016” 
− crossing profil: 0,023” 
− elérhetı-e 2,0 mm-es átmérıben is: igen 
− elérhetı-e semicompliant változatban is: igen 

34. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 29 db 
− rated burst pressure: 14,8 ATM 
− tip entry profil: 0,017” 
− crossing profil: 0,046” 

36. sz. rész: 
− kivitelek száma: 4 db 
− levezetést segítı merevítı megléte: nem 

37. sz. rész: 
Indeflator: 

− szetben Y adapterrel együtt szállítva: igen 
− >=30 ATM nyomásig mérı manométer: igen 

Y-adapter: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 2,794 mm 

38. sz. rész: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 2,794 mm 

 
Ajánlattevı megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 3.570.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 4.690.000 Ft 
5. rész: Nettó ajánlati összár: 237.000 Ft 
6. rész: Nettó ajánlati összár: 2.800.000 Ft 
15. rész: Nettó ajánlati összár: 350.000 Ft 
16. rész: Nettó ajánlati összár: 380.000 Ft 
41. rész: Nettó ajánlati összár: 1.470.000 Ft 
42. rész: Nettó ajánlati összár: 147.000 Ft 
48. rész: Nettó ajánlati összár: 1.432.000 Ft 
49. rész: Nettó ajánlati összár: 1.790.000 Ft 
50. rész: Nettó ajánlati összár: 895.000 Ft 
60. rész: Nettó ajánlati összár: 2.010.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
5. sz. rész: 

− minél több hossz-típus: 2 db 
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6. sz. rész: 
− minél több hossz-típus: 4 db 

 
Ajánlattevı megnevezése: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 
 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
10. rész: Nettó ajánlati összár: 8.400.000 Ft 
14. rész: Nettó ajánlati összár: 39.000 Ft 
16. rész: Nettó ajánlati összár: 402.400 Ft 
17. rész: Nettó ajánlati összár: 55.000 Ft 
37. rész: Nettó ajánlati összár: 16.200.000 Ft 
55. rész: Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
10. sz. rész: 

− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,37 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél): 53 db 

14. sz. rész: 
− minél nagyobb nyomásállóság: 1200 PSI 

17. sz. rész: 
− minél nagyobb nyomásállóság: 1200 PSI 

37. sz. rész: 
Indeflator: 

− szettben Y adapterrel együtt szállítva: igen 
− >=30 ATM nyomásig mérı manométer: igen 

Y-adapter: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 2,7 mm 

 
Ajánlattevı megnevezése: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 1.050.000 Ft 
43. rész: Nettó ajánlati összár: 1.140.500 Ft 
57. rész: Nettó ajánlati összár: 2.041.000 Ft 
58. rész: Nettó ajánlati összár: 1.020.500 Ft 
61. rész: Nettó ajánlati összár: 925.050 Ft 
62. rész: Nettó ajánlati összár: 2.450.000 Ft 
63. rész: Nettó ajánlati összár: 1.860.250 Ft 
64. rész: Nettó ajánlati összár: 495.000 Ft 
66. rész: Nettó ajánlati összár: 1.350.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
12. sz. rész: 

− minél többféle vég-kialakítás: 2 db 
 
Ajánlattevı megnevezése: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 



 27 

36. rész: Nettó ajánlati összár: 6.015.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
36. sz. rész: 

− kivitelek száma: 8 db 
− levezetést segítı merevítı megléte: igen 

 
Ajánlattevı megnevezése: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3. 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 9.450.000 Ft 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 1.050.000 Ft 
22. rész: Nettó ajánlati összár: 17.360.000 Ft 
26. rész: Nettó ajánlati összár: 1.935.000 Ft 
28. rész: Nettó ajánlati összár: 1.890.000 Ft 
29. rész: Nettó ajánlati összár: 39.600.000 Ft 
33. rész: Nettó ajánlati összár: 4.650.000 Ft 
35. rész: Nettó ajánlati összár: 5.700.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
9. sz. rész: 

− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,42 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél): 43 db 
− >=110 cm-es Judkins görbülető elérhetı: nem 

12. sz. rész: 
− minél többféle vég-kialakítás: 6 db 

22. sz. rész: 
− minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,78 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (6F-nél): 134 db 

26. sz. rész: 
− kivitelek száma: 18 db 
− markeres változat is elérhetı: nem 

28. sz. rész: 
− elérhetı méretek száma: 2 db 
− 300 cm-es hosszúság elérhetısége: igen 

29. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 130 db  
− rated burst pressure: 20 ATM 
− tip entry profil: 0,017” 
− crossing profil: 0,027” 

33. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 53 db 
− rated burst pressure: 20 ATM 
− tip entry profil: 0,017” 
− crossing profil: 0,034” 
− elérhetı-e <2,25 mm-es átmérıben is: igen 
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− elérhetı-e semicompliant változatban is: igen 
35. sz. rész: 

− átmérı/hossz mátrix: 27 db 
− rated burst pressure: 12 ATM 
− tip entry profil: 0,02” 
− crossing profil: 0,035” 

 
Ajánlattevı megnevezése: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd utca 2/B 
33. rész: Nettó ajánlati összár: 3.135.000 Ft 
34. rész: Nettó ajánlati összár: 3.807.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
33. sz. rész: 

− átmérı/hossz mátrix: 55 db 
− rated burst pressure: 20 ATM 
− tip entry profil: 0,018” 
− crossing profil: 0,034” 
− elérhetı-e <2,25 mm-es átmérıben is: igen 
− elérhetı-e semicompliant változatban is: igen 

34. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 25 db 
− rated burst pressure: 13 ATM 
− tip entry profil: 0,017” 
− crossing profil: 0,034” 

 
 
Ajánlattevı megnevezése: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
1. rész: Nettó ajánlati összár: 55.462.500 Ft 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 18.772.500 Ft 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 3.457.500 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 4.198.250 Ft 
11. rész: Nettó ajánlati összár: 11.990.000 Ft 
16. rész: Nettó ajánlati összár: 238.000 Ft 
39. rész: Nettó ajánlati összár: 220.830 Ft 
40. rész: Nettó ajánlati összár: 259.800 Ft 
51. rész: Nettó ajánlati összár: 539.000 Ft 
55. rész: Nettó ajánlati összár: 172.500 Ft 
56. rész: Nettó ajánlati összár: 21.594.000 Ft 
59. rész: Nettó ajánlati összár: 238.500 Ft 
67. rész: Nettó ajánlati összár: 11.160.000 Ft 
68. rész: Nettó ajánlati összár: 12.924.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
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11. sz. rész: 
− 7F kompatibilis is elérhetı: igen 

 
Ajánlattevı megnevezése: MEDLINES Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
25. rész: Nettó ajánlati összár: 16.680.000 Ft 
31. rész: Nettó ajánlati összár: 11.515.000 Ft 
37. rész: Nettó ajánlati összár: 20.700.000 Ft 
 
Fizetési határidı: 
25. sz. rész: fizetési határidı: 30 nap 
31. sz. rész: fizetési határidı: 30 nap 
37. sz. rész: fizetési határidı: 60 nap 
 
Mőszaki paraméterek: 
25. sz. rész: 

− kivitelek száma: 44 db 
31. sz. rész: 

− átmérı/hossz mátrix: 77 db 
− rated burst pressure: 14 ATM 
− tip entry profil: 0,016” 
− crossing profil: 0,020” 

37. sz. rész: 
Indeflator: 

− szettben Y adapterrel együtt szállítva: igen 
− >=30 ATM nyomásig mérı manométer: igen 

Y-adapter: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 2,92 mm 

 
 
Ajánlattevı megnevezése: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
 
6. rész: Nettó ajánlati összár: 3.824.000 Ft 
8. rész: Nettó ajánlati összár: 350.000 Ft 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 8.365.000 Ft 
11. rész: Nettó ajánlati összár: 11.890.000 Ft 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 700.000 Ft 
33. rész: Nettó ajánlati összár: 3.915.000 Ft 
41. rész: Nettó ajánlati összár: 1.740.000 Ft 
42. rész: Nettó ajánlati összár: 143.400 Ft 
44. rész: Nettó ajánlati összár: 279.000 Ft 
45. rész: Nettó ajánlati összár: 474.300 Ft 
46. rész: Nettó ajánlati összár: 446.400 Ft 
47. rész: Nettó ajánlati összár: 1.171.800 Ft 
52. rész: Nettó ajánlati összár:  299.000 Ft 
53. rész: Nettó ajánlati összár: 483.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
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Mőszaki paraméterek: 
6. sz. rész: 

− minél több hossz-típus: 8 db 
8. sz. rész: 

− elérhetı-e 6 F méretben is: nem 
9. sz. rész: 

− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,45 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél): 41 db 
− >=110 cm-es Judkins görbülető elérhetı: igen 

11. sz. rész: 
− 7F kompatibilis is elérhetı: igen 

12. sz. rész: 
33. sz. rész: 

− átmérı/hossz mátrix – az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek 
száma: 63 db 

− rated burst pressure: 20 ATM 
− tip entry profil: 0,017” 
− crossing profil: 0,029” 
− elérhetı-e <2,25 mm-es átmérıben is - elérhetı-e 2,0 mm átmérıben is: igen 
− elérhetı-e semicompliant változatban is: igen 

 
Ajánlattevı megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
 
1. rész: Nettó ajánlati összár: 65.250.000 Ft 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 19.350.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 5.320.000 Ft 
7. rész: Nettó ajánlati összár: 16.500.000 Ft 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 8.750.000 Ft 
10. rész: Nettó ajánlati összár: 7.500.000 Ft 
13. rész: Nettó ajánlati összár: 3.150.000 Ft 
16. rész: Nettó ajánlati összár: 272.000 Ft 
18. rész: Nettó ajánlati összár: 15.840.000 Ft 
24. rész: Nettó ajánlati összár: 1.449.000 Ft 
30. rész: Nettó ajánlati összár: 14.750.000 Ft 
32. rész: Nettó ajánlati összár: 5.700.000 Ft 
36. rész: Nettó ajánlati összár: 6.950.000 Ft 
54. rész: Nettó ajánlati összár: 1.386.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
7. sz. rész: 

− minél több hossz-típus: 4 db 
9. sz. rész: 

− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,30 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél): 39 db 
− >=110 cm-es Judkins görbülető elérhetı: igen 
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10. sz. rész: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,30 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél): 39 db 

13. rész: 
− minél többféle vég-kialakítás: 14 db 

24. sz. rész: 
− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 1,80 mm 
− geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (6F-nél): 27 db 

30. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 36 db 
− rated burst pressure: 20 ATM 
− tip entry profil: 0,0165” 
− crossing profil: 0,021” 
− elérhetı-e 2,0 mm-es átmérıben is: nem 
− elérhetı-e semicompliant változatban is: nem 

32. sz. rész: 
− átmérı/hossz mátrix: 45 db 
− rated burst pressure: 14 ATM 
− tip entry profil: 0,017” 
− crossing profil: 0,026” 

36. sz. rész: 
− kivitelek száma: 4 db 
− levezetést segítı merevítı megléte: igen 

 
Ajánlattevı megnevezése: Premier G. Med Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
27. rész: Nettó ajánlati összár: 880.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
27. sz. rész: 

− kivitelek száma: 12 db 
 
Ajánlattevı megnevezése: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
1. rész: Nettó ajánlati összár: 58.455.000 Ft 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 21.900.000 Ft 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 4.380.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 5.180.000 Ft 
5. rész: Nettó ajánlati összár: 239.400 Ft 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 931.000 Ft 
15. rész: Nettó ajánlati összár: 890.000 Ft 
17. rész: Nettó ajánlati összár: 127.500 Ft 
19. rész: Nettó ajánlati összár: 41.400.000 Ft 
20. rész: Nettó ajánlati összár: 3.940.000 Ft 
21. rész: Nettó ajánlati összár: 2.235.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 



 32 

 
Mőszaki paraméterek: 
5. sz. rész: 

− minél több hossz-típus: 6 db 
12. sz. rész: 

− minél többféle vég-kialakítás: 8 db 
17. sz. rész: 

− minél nagyobb nyomásállóság: 1200 PSI 
 
Ajánlattevı megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
1. rész: Nettó ajánlati összár: 52.155.000 Ft 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 17.850.000 Ft 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 3.150.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 3.815.000 Ft 
16. rész: Nettó ajánlati összár: 196.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Ajánlattevı megnevezése: ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi M őszer- és Elektrotechnikai 
Kft. 
Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
6. rész: Nettó ajánlati összár: 3.392.000 Ft 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 735.000 Ft 
38. rész: Nettó ajánlati összár: 107.000 Ft 
 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 
 
Mőszaki paraméterek: 
6. sz. rész: 

− minél több hossz-típus: 42 db 
12. sz. rész: 

− minél többféle vég-kialakítás: 2 db 
38. sz. rész: 

− a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél): 3 mm 
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b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 
 
1. rész SUTURA Kft. Mölnlycke Kft. Premier G. Med Cardio Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  9,404 188,073  10,000 200,000  7,993 159,862  8,922 178,445 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként 

      228,073     240,000     199,862     218,445 

 
2. rész SUTURA Kft. Mölnlycke Kft. Premier G. Med Cardio Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  9,509 190,172  10,000 200,000  9,225 184,496  8,151 163,014 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 
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A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként 

      230,172     240,000     224,496     203,014 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
3. rész SUTURA Kft. CPP Budapest kft. Mölnlycke Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  9,111 182,213  8,824 176,471  10,000 200,000  7,192 143,836 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      222,213    216,471    240,000     183,836 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
4. rész SUTURA  Kft. CPP Budapest kft. Mölnlycke Kft. Premier G. Med Cardio Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszemponto
k súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  9,087 181,742  8,134 162,687  10,000 200,000  7,171 143,421  7,365 147,297 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 
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A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       221,742     202,687     240,000     183,421     187,297 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
5. rész CPP Budapest Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  9,900 197,995 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

minél több hossz-típus 

- darabban kérjük 

megadni (azaz hány 

féle hossz-típusa van) - 

előny a magasabb 

érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  3,333 6,667  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       246,667     257,995 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
6. rész CPP Budapest Kft. Johnson & Johnson Kft. ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  7,322 146,444  8,255 165,094 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 



 36 

minél több hossz-típus 

- darabban kérjük 

megadni (azaz hány 

féle hossz-típusa van) - 

előny a magasabb 

érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  0,952 1,905  1,905 3,810  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       241,905     190,253     225,094 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
7. rész Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

minél több hossz-típus 

- darabban kérjük 

megadni (azaz hány 

féle hossz-típusa van) - 

előny a magasabb 

érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       260,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
8. rész A Johnson & Johnson Kft. 
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Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

elérhető-e 6 F 

méretben is - igen: 10 

pont, nem: 1 pont  2  1,000 2,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      242,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
9. rész Medtronic Hungária Kft. Vascular Venture Kft. Johnson & Johnson Kft. Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  8,074 161,481  9,121 182,427  8,720 174,400 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

a 

minimálkövetelménynél 

nagyobb belső átmérő 

(6 F-nél) - mm-ben 

kérjük megadni a belső 

átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer 2  9,634 19,269  9,793 19,586  10,000 20,000  8,966 17,931 
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geometria/méret 

mátrix - az összes 

elérhető típusú katéter 

(5F-nél) - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  6,324 12,647  6,029 12,059  5,735 11,471 

>=110 cm-es Judkins 

görbületű elérhető - 

elérhető: 10 pont; nem 

elérhető: 1 pont  2  10,000 20,000  1,000 2,000  10,000 20,000  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       299,269     235,715     274,486     263,802 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
10. rész MEDTECH Kft. Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  8,929 178,571  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

a 

minimálkövetelménynél 

nagyobb belső átmérő 

(6 F-nél) - mm-ben 

kérjük megadni a belső 

átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  9,489 18,978 
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— geometria/méret 

mátrix - az összes 

elérhető típusú katéter 

(5F-nél) - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  7,358 14,717 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       258,571     273,695 

  

 
12. rész COOK Medical Hungary Kft. Vascular Venture Kft. Johnson & Johnson Kft. ELEKTRO-OXIGÉN Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszemponto
k súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
 Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  6,667 133,333  6,667 133,333  10,000 200,000  9,524 190,476  7,519 150,376 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

minél többféle vég-

kialakítás - darabban 

kérjük megadni (azaz 

hány féle vég-

kialakítása van) - előny 

a magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  2,500 5,000  7,500 15,000  3,750 7,500  2,500 5,000  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       178,333     188,333     247,500     235,476     210,376 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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13. rész Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

minél többféle vég-

kialakítás - darabban 

kérjük megadni (azaz 

hány féle vég-

kialakítása van) - előny 

a magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       260,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
14. rész MEDTECH Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

minél nagyobb 

nyomásállóság - PSI-

ben kérjük megadni - 

előny a magasabb 

érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       260,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
15. rész CPP Budapest Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  3,933 78,652 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000     118,652 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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16. rész SUTURA Kft. CPP Budapest Kft. Mölnlycke Kft. MEDTECH Kft. Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  8,235 164,706  5,158 103,158  10,000 200,000  4,871 97,416  7,206 144,118 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       204,706     143,158     240,000     137,416     184,118 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
17. rész MEDTECH Kft. B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  4,314 86,275 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

minél nagyobb 

nyomásállóság - PSI-

ben kérjük megadni - 

előny a magasabb 

érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       260,000     146,275 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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18. rész Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
19. rész B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
20. rész B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

  

 
21. rész B.Braun Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
22. rész A Vascular Venture Kft. 
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Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

a 

minimálkövetelménynél 

nagyobb belső átmérő 

(6 F-nél) - mm-ben 

kérjük megadni a belső 

átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

geometria/méret 

mátrix - az összes 

elérhető típusú katéter 

(6F-nél) - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként      280,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
23. rész Medtronic Hungária Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

a 

minimálkövetelménynél 

nagyobb belső átmérő 

(6 F-nél) - mm-ben 

kérjük megadni a belső 

átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

geometria/méret 

mátrix - az összes 

elérhető típusú katéter 

(6F-nél) - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       280,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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24. rész Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

a 

minimálkövetelménynél 

nagyobb belső átmérő 

(6 F-nél) - mm-ben 

kérjük megadni a belső 

átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

geometria/méret 

mátrix - az összes 

elérhető típusú katéter 

(6F-nél) - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       280,000 

  

 
25. rész Medlines Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

kivitelek száma - 

darabban kérjük 

megadni a kivitelek 

számát - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       260,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
26. rész Vascular Venture Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlszaámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 
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kivitelek száma - 

darabban kérjük 

megadni a kivitelek 

számát - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

markeres változat is 

elérhető - elérhető 

markeres változat: 10 

pont; nem érhető el 

markeres változat: 1 

pont - súlyszám 2  1,000 2,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       262,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
27. rész Premier G. Med Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

kivitelek száma - 

darabban kérjük 

megadni a kivitelek 

számát - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       260,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
28. rész Vascular Venture Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

elérhető méretek 

száma - darabban 

kérjük megadni hány 

féle méret érhető el - 

előny a magasabb 

érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

300 cm-es hosszúság 

elérhetősége - 

elérhető 300 cm-es 

hosszúság: 10 pont; 

nem érhető el 300cm-

es hosszúság: 1 pont  2  10,000 20,000 
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A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       280,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
29. rész Vascular Venture Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték - értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

rated burst pressure - 

ATM -ben kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték  2  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb 
az alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb 

az alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       320,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
30. rész Medtronic Hungária Kft. Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  9,763 195,254 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 
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átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  2,118 4,235 

rated burst pressure - 

ATM-ben kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték  2  9,000 18,000  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

előny az alacsonyabb 

az alacsonyabb érték  2  10,000 20,000  9,697 19,394 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

előny az alacsonyabb 

az alacsonyabb érték  2  9,130 18,261  10,000 20,000 

elérhető-e 2,0 mm-es 

átmérőben is - elérhető 

2,0 mm-es átmérőben: 

10 pont; nem érhető el 

2,0 mm-es átmérőben: 

1 pont  2  10,000 20,000  1,000 2,000 

elérhető-e 

semicompliant 

változatban is - 

elérhető semicompliant 

változatban: 10 pont; 

nem érhető el 

semicompliant 

változatban: 1 pont  2  10,000 20,000  1,000 2,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       356,261     302,883 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
31. rész Medlines Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 
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rated burst pressure - 

ATM-ben kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték  2  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       320,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
32. rész Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 

rated burst pressure - 

ATM-ben kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték  2  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 



 49 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       320,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
33. rész Biotronik Hungária Kft. Vascular Venture Kft. Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  6,742 134,839  8,008 160,153 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  8,730 17,460  8,413 16,825  10,000 20,000 

rated burst pressure - 

ATM-ben kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték  2  10,000 20,000  10,000 20,000  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  9,444 18,889  10,000 20,000  10,000 20,000 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  8,529 17,059  8,529 17,059  10,000 20,000 

elérhető-e <2,25 mm-

es átmérőben is - 

elérhető 2,0 mm-es 

átmérőben: 10 pont; 

nem érhető el 2,0 mm-

es átmérőben: 1 pont  2  10,000 20,000  10,000 20,000  10,000 20,000 

elérhető-e 

semicompliant 

változatban is - 

elérhető semicompliant 

változatban: 10 pont; 

nem érhető el 

semicompliant 

változatban: 1 pont  2  10,000 20,000  10,000 20,000  10,000 20,000 

33. sz. rész 
összpontszáma       353,408     288,723     320,153 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
34. rész A Biotronik Hungária Kft. Medtronic Hungária Kft. 
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Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  9,243 184,851 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  8,621 17,241  10,000 20,000 

rated burst pressure - 

ATM-ben kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték  2  8,784 17,568  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000  10,000 20,000 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000  7,391 14,783 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       314,809     299,633 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
35. rész Vascular Venture Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

átmérő/hossz mátrix - 

az elérhető, 

méretben/kialakításban 

különböző termékek 

száma - db-ban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000 
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rated burst pressure - 

ATM-ben kérjük 

megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny a magasabb 

érték  2  10,000 20,000 

tip entry profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

crossing profil - inch-

ben kérjük megadni - 

értékarányosítás 

értékelési módszer - 

előny az alacsonyabb az 

alacsonyabb érték  2  10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       320,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
36. rész Medico-Digitalis Kft. Medtronic Hungária Kft. Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  8,807 176,135  8,655 173,094 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

kivitelek száma - 

darabban kérjük 

megadni - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  5,000 10,000  5,000 10,000 

levezetést segítő 

merevítő megléte - van 

levezetést segítő 

merevítő: 10 pont; 

nincs levezetést segítő 

merevítő: 1 pont  2  10,000 20,000  1,000 2,000  10,000 20,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       280,000     228,135     243,094 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

37. rész 

A 
részszempont
ok súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Medlines Kft. Medtronic Hungária Kft. MEDTECH Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

 
Pontszá

m 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  7,191 143,826  10,000 200,000  9,189 183,778 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 
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Indeflator                  

szetben Y adapterrel 

együtt szállítva - igen: 

10 pont; nem: 1 pont  2  10,000 20,000  10,000 20,000  10,000 20,000 

>=30 ATM nyomásig 

mérő manométer - 

igen: 10 pont; nem: 1 

pont  2  10,000 20,000  10,000 20,000  10,000 20,000 

Y-adapter                  

a 

minimálkövetelményn

él nagyobb belső 

átmérő (6 F-nél) - mm-

ben kérjük megadni a 

belső átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  10,000 20,000  9,568 19,137  9,247 18,493 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       243,826     299,137     282,271 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
38. rész Medtronic Hungária Kft. ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 
20  7,379 147,586 

107 

000 10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 60 10,000 40,000 

a 

minimálkövetelménynél 

nagyobb belső átmérő 

(6 F-nél) - mm-ben 

kérjük megadni a belső 

átmérőt - előny a 

magasabb érték - 

értékarányosítás 

értékelési módszer  2  9,313 18,627 3,000 10,000 20,000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőként       206,213     260,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
39. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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40. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
41. rész CPP Budapest Kft. Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000  8,448 168,966 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000     208,966 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
42. rész CPP Budapest Kft. Medtronic Hungária Kft. Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  9,265 185,306  10,000 200,000  9,498 189,958 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       225,306     240,000     229,958 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
43. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
44. rész Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 
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alszempontok 
súlyszámai is) 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
45. rész Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
46. rész Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
47. rész Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
48. rész CPP Budapest Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 
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Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
49. rész CPP Budapest Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
50. rész CPP Budapest Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
51. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
52. rész Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 
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A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
53. rész Johnson & Johnson Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
54. rész Premier G. Med Cardio Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
55. rész SUTURA Kft. MEDTECH Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  6,377 127,536  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      167,536    240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
56. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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57. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
58. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
59. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
60. rész CPP Budapest Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
61. rész A COOK Medical Hungary Kft. 
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Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
62. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
63. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
64. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő (nap) 
4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
66. rész COOK Medical Hungary Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 
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súlyszámai is) 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként       240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
67. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
68. rész SUTURA Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlszaámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár 20  10,000 200,000 

Fizetési határidő 

(nap) 4  10,000 40,000 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként      240,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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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: 
Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában: 
1. Ajánlati ár  - súlyszám: 20 
Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi 
kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérı az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó 
mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze. 
A legkedvezıbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, 
a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következı képlettel 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. 
 
2. A fizetési határidı vonatkozásában: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a 
számított súlyozott 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. 
Súlyszám: 4 
 
3. Szakmai szempontok értékelése, az egyes alább megjelölt részek vonatkozásában: 
— abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok 
felszorzásra kerülnek a súlyszámmal, 
— értékarányosítás módszere: 
a. Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezıbb: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: 
a kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott érték 
b. Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezıbb: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: 
B: a számított pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték 
5.sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél több hossz-típus - darabban kérjük megadni (azaz hány féle hossz-típusa van) - 
elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
6.sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél több hossz-típus - darabban kérjük megadni (azaz hány féle hossz-típusa van) - 
elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
7. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél több hossz-típus - darabban kérjük megadni (azaz hány féle hossz-típusa van) - 
elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
8. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— elérhetı-e 6 F méretben is - igen: 10 pont, nem: 1 pont - súlyszám: 2 
9. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
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— geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél) - db-ban kérjük 
megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— >=110 cm-es Judkins görbülető elérhetı - elérhetı: 10 pont; nem elérhetı: 1 pont - 
súlyszám: 2 
10. sz. rész. tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (5F-nél) - db-ban kérjük 
megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
11. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— 7F kompatibilis is elérhetı - elérhetı: 10 pont; nem elérhetı: 1 pont - súlyszám: 2 
12. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél többféle vég-kialakítás - darabban kérjük megadni (azaz hány féle vég-kialakítása 
van) - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
13. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél többféle vég-kialakítás - darabban kérjük megadni (azaz hány féle vég-kialakítása 
van) - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
14. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél nagyobb nyomásállóság - PSI-ben kérjük megadni - elıny a magasabb érték - 
értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
17. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— minél nagyobb nyomásállóság - PSI-ben kérjük megadni - elıny a magasabb érték - 
értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
22. sz. rész tekintetében: 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (6F-nél) - db-ban kérjük 
megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
23. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (6F-nél) - db-ban kérjük 
megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
24. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— geometria/méret mátrix - az összes elérhetı típusú katéter (6F-nél) - db-ban kérjük 
megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
25. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— kivitelek száma - darabban kérjük megadni a kivitelek számát - elıny a magasabb érték - 
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értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
26. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— kivitelek száma - darabban kérjük megadni a kivitelek számát - elıny a magasabb érték - 
értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— markeres változat is elérhetı - elérhetı markeres változat: 10 pont; nem érhetı el markeres 
változat: 1 pont - súlyszám: 2 
27. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— kivitelek száma - darabban kérjük megadni a kivitelek számát - elıny a magasabb érték - 
értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
28. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— elérhetı méretek száma - darabban kérjük megadni hány féle méret érhetı el - elıny a 
magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— 300 cm-es hosszúság elérhetısége - elérhetı 300 cm-es hosszúság: 10 pont; nem érhetı el 
300cm-es hosszúság: 1 pont - súlyszám: 2 
29. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny a magasabb érték - 
értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM -ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - 
elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
30. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - 
súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM-ben kérjük megadni - elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - elıny az alacsonyabb az alacsonyabb érték - 
súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - elıny az alacsonyabb az alacsonyabb érték - 
súlyszám: 2 
— elérhetı-e 2,0 mm-es átmérıben is - elérhetı 2,0 mm-es átmérıben: 10 pont; nem érhetı el 
2,0 mm-es átmérıben: 1 pont - súlyszám: 2 
— elérhetı-e semicompliant változatban is - elérhetı semicompliant változatban: 10 pont; 
nem érhetı el semicompliant változatban: 1 pont - súlyszám: 2 
31. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - 
súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - 
elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
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alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
32. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - 
súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - 
elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
33. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - 
súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - 
elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— elérhetı-e <2,25 mm-es átmérıben is - elérhetı 2,0 mm-es átmérıben: 10 pont; nem érhetı 
el 2,0 mm-es átmérıben: 1 pont - súlyszám: 2 
— elérhetı-e semicompliant változatban is - elérhetı semicompliant változatban: 10 pont; 
nem érhetı el semicompliant változatban: 1 pont - súlyszám: 2 
34. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - 
súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - 
elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
35. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— átmérı/hossz mátrix - az elérhetı, méretben/kialakításban különbözı termékek száma - db-
ban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - 
súlyszám: 2 
— rated burst pressure - ATM-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - 
elıny a magasabb érték - súlyszám: 2 
— tip entry profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
— crossing profil - inch-ben kérjük megadni - értékarányosítás értékelési módszer - elıny az 
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alacsonyabb az alacsonyabb érték - súlyszám: 2 
36. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— kivitelek száma - darabban kérjük megadni - elıny a magasabb érték - értékarányosítás 
értékelési módszer - súlyszám: 2 
— levezetést segítı merevítı megléte - van levezetést segítı merevítı: 10 pont; nincs 
levezetést segítı merevítı: 1 pont - súlyszám: 2 
37. sz. rész tekintetében 
Indeflator 
Szakmai bírálati szempont: 
— szetben Y adapterrel együtt szállítva - igen: 10 pont; nem: 1 pont - súlyszám: 2 
— >=30 ATM nyomásig mérı manométer - igen: 10 pont; nem: 1 pont - súlyszám: 2 
Y-adapter 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 
38. sz. rész tekintetében 
Szakmai bírálati szempont: 
— a minimálkövetelménynél nagyobb belsı átmérı (6 F-nél) - mm-ben kérjük megadni a 
belsı átmérıt - elıny a magasabb érték - értékarányosítás értékelési módszer - súlyszám: 2 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
1. rész: 
Ajánlattevı neve: Medlines Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 1. részre vonatkozó referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, 
valamint a felhívás VI.3./17. pontjában elıírt, az alkalmasság igazolására bevont szervezet 
nevében eljáró személy aláírási címpéldányát, ezért az ajánlattevı 1. részre tett ajánlata a Kbt. 
74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
2. rész: 
Ajánlattevı neve: Medlines Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 2. részre vonatkozó referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, 
valamint a felhívás VI.3./17. pontjában elıírt, az alkalmasság igazolására bevont szervezet 
nevében eljáró személy aláírási címpéldányát, ezért az ajánlattevı 2. részre tett ajánlata a Kbt. 
74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
3. rész: 
Ajánlattevı neve: Medlines Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 3. részre vonatkozó referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, 
valamint a felhívás VI.3./17. pontjában elıírt, az alkalmasság igazolására bevont szervezet 



 65 

nevében eljáró személy aláírási címpéldányát, ezért az ajánlattevı 3. részre tett ajánlata a Kbt. 
74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
4. rész: 
Ajánlattevı neve: Medlines Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 4. részre vonatkozó referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, 
valamint a felhívás VI.3./17. pontjában elıírt, az alkalmasság igazolására bevont szervezet 
nevében eljáró személy aláírási címpéldányát, ezért az ajánlattevı 4. részre tett ajánlata a Kbt. 
74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
6. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 6. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével javított 
referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, ezért az ajánlattevı 6. részre tett ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 
 
7. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 7. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével javított 
referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, ezért az ajánlattevı 7. részre tett ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 
 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt 
”választhatóan 0,018” vagy 0,025” mérető rövid guidewire-el” minimálkövetelménynek, mert 
az ajánlattevı terméke csak 0,018” mérető rövid guidewire-rel rendelkezik, ezért az 
ajánlattevı 7. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen. 
 
14. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtott be a 14. részre termékmintát, ezért az ajánlattevı 14. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
15. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtott be a 15. részre termékmintát, valamint a Kbt. 69. § (1) 
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bekezdése alapján kért árindoklást nem nyújtotta be, ezért az ajánlattevı 15. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e), valamint a 74. (2) a) pontja alapján érvénytelen. 
 
16. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtott be a 16. részre termékmintát, ezért az ajánlattevı 16. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
18. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívásra az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására bevont szervezet 18. részre 
vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél pontos megnevezését nem tartalmazó referencia-
nyilatkozatát az ajánlattevı olyan módon pótolta, hogy a 18. részre vonatkozó új referencia-
igazolásból szintén nem derül ki a szerzıdéskötı másik fél, ezért az ajánlattevı 18. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 
 
22. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt belsı átmérı 
minimumkövetelményeinek, azaz az elıírt „7F>=0,081”; 8F>=0,091”” nagyságnak, mert a 
megajánlott termék belsı átmérıje: 7F=0,078”, 8F=0,088”, ezért az ajánlattevı 22. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen. 
 
23. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt belsı átmérı 
minimumkövetelményének, azaz az elıírt „5F>=0,058”” nagyságnak, mert a megajánlott 
termék belsı átmérıje: 5F=0,056”, ezért az ajánlattevı 23. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) 
e) pontja alapján érvénytelen. 
  
25. rész: 
Ajánlattevı neve: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „nitiol alapú, 
a belsı merev váz nem ér el a drót disztális végéig” minimumkövetelménynek, mert a 
megajánlott termék nem nitiolból készült, valamint a belsı merev váz elér a drót disztális 
végéig, ezért az ajánlattevı 25. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 25. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével, valamint a 
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szerzıdésszerő teljesítéssel kapcsolatos hiányzó információval javított referencia-igazolását 
vagy referencia-nyilatkozatát, továbbá a hiánypótlási felhívás ellenére nem nyújtott be a 25. 
részre termékmintát, ezért az ajánlattevı 25. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja 
alapján érvénytelen. 
 
26. rész: 
Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási felhívás ellenére nem 
nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására bevont szervezet 26. részre 
vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével, valamint a szerzıdésszerő teljesítéssel 
kapcsolatos hiányzó információval javított referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, 
továbbá a hiánypótlási felhívás ellenére nem nyújtott be a 26. részre termékmintát, valamint 
az ajánlattevı sem a felolvasólapon, sem a felvilágosítás kérést követıen nem jelölte meg, 
hogy ajánlatában hol található az általa megajánlott termék vonatkozásában a következı 
követelmény: „markeres változat is elérhetı”, ezért az ajánlattevı 26. részre tett ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
27. rész: 
Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „175-190 cm 
hosszú” minimumkövetelménynek, mert a megajánlott termék hosszúsága 195 cm, valamint 
az ajánlattevı a hiánypótlási felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott 
alkalmasság igazolására bevont szervezet 27. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél 
megnevezésével, valamint a szerzıdésszerő teljesítéssel kapcsolatos hiányzó információval 
javított referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, ezért az ajánlattevı 27. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
29. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „Átmérı 
választék noncompliant (NC) 2,0-5,0”, a „hossz választék (Ø 3.0 mm) <= 10 - 40 <= (SC)”, 
valamint a „Shaft hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm (SC és NC)” minimumkövetelményeknek, 
mert a megajánlott termék átmérı választéka: 1,5-4, a legnagyobb hossz válaszék: 3 cm, és a 
shaft hosszúsága: 139 cm, valamint az ajánlattevı a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján kért 
árindoklást nem nyújtotta be, ezért az ajánlattevı 29. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) és 
74. § (2) a) pontja alapján érvénytelen. 
 
30. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „Átmérı 
választék <=2,25-5,0<= minimumkövetelményeknek, mert a megajánlott termék átmérı 
választéka: 1,5-4, ezért az ajánlattevı 30. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
31. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
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Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „Átmérı 
választék <=1,25-3,0<=, valamint a „Shaft hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm” 
minimumkövetelményeknek, mert a megajánlott termék legkisebb átmérı választéka: 1,5, és a 
shaft hosszúsága: 139 cm, ezért az ajánlattevı 31. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen. 
 
Ajánlattevı megnevezése: MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Címe: 2040 Budaörs, Petıfi Sándor utca 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „Shaft 
hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm” minimumkövetelményeknek, mert a megajánlott termék a 
shaft hosszúsága: 140 cm, ezért az ajánlattevı 31. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen. 
 
32. rész: 
Ajánlattevı megnevezése: MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Címe: 2040 Budaörs, Petıfi Sándor utca 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termék nem felel meg a felhívásban elıírt „Shaft 
hosszúság (Ø 3.0 mm) > 140 cm” minimumkövetelményeknek, mert a megajánlott termék a 
shaft hosszúsága: 140 cm, ezért az ajánlattevı 32. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja 
alapján érvénytelen. 
 
33. rész: 
Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 33. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével, valamint a 
szerzıdésszerő teljesítéssel kapcsolatos hiányzó információval javított referencia-igazolását 
vagy referencia-nyilatkozatát, ezért az ajánlattevı 33. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és 
e) pontja alapján érvénytelen. 
 
34. rész: 
Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtott be a 34. részre termékmintát, ezért az ajánlattevı 34. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtott be a 34. részre termékmintát, ezért az ajánlattevı 34. részre tett 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
39. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
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bevont szervezet 39. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével javított 
referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, ezért az ajánlattevı 39. részre tett ajánlata 
a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 
 
42. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: Az ajánlattevı a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján kért árindoklást nem 
nyújtotta be, ezért az ajánlattevı 42. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (2) a) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
52. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Érvénytelenség indoka: Az ajánlattevı a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján kért árindoklást nem 
nyújtotta be, ezért az ajánlattevı 52. részre tett ajánlata a Kbt. 74. (2) a) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
60. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Érvénytelenség indoka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevı a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtotta be az ajánlatban meghatározott alkalmasság igazolására 
bevont szervezet 60. részre vonatkozó, a szerzıdéskötı másik fél megnevezésével javított 
referencia-igazolását vagy referencia-nyilatkozatát, valamint nem csatolt termékmintát, ezért 
az ajánlattevı 60. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontja alapján érvénytelen. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
1. rész:  
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati összár: 52.155.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
2. rész:  
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati összár: 17.850.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
3. rész:  
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati összár: 3.150.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
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4. rész: 
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati összár: 3.815.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
5. rész:  
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Nettó ajánlati összár: 239.400 Ft 
Fizetési határidı: 60 nap 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
6. rész:  
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 2.800.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
7. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 16.500.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
8. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 350.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
9. rész:  
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 7.630.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
10. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 7.500.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
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11. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 11.890.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
12. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 700.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
13. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 3.150.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
14. rész:  
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Nettó ajánlati összár: 39.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
15. rész:  
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 350.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
16. rész: 
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati összár: 196.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
17. rész:  
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Nettó ajánlati összár: 55.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
18. rész: 
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Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 15.840.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
19. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Nettó ajánlati összár: 41.400.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
20. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Nettó ajánlati összár: 3.940.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
21. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Nettó ajánlati összár: 2.235.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
22. rész:  
Ajánlattevı neve: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3 
Nettó ajánlati összár: 17.360.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
23. rész:  
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 13.490.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
24. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 1.449.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
25. rész:  
Ajánlattevı neve: Medlines Kft. 
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Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
Nettó ajánlati összár: 16.680.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
26. rész:  
Ajánlattevı neve: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3 
Nettó ajánlati összár: 1. 935.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
27. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 880.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
28. rész:  
Ajánlattevı neve: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3 
Nettó ajánlati összár: 1.890.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
29. rész:  
Ajánlattevı neve: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3 
Nettó ajánlati összár: 39.600.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
30. rész:  
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 14.400.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
31. rész:  
Ajánlattevı neve: Medlines Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7-9. 
Nettó ajánlati összár: 11.515.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
32. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
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Nettó ajánlati összár: 5.700.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
33. rész:  
Ajánlattevı neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd utca 2/B 
Nettó ajánlati összár: 3.135.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
34. rész:  
Ajánlattevı neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd utca 2/B 
Nettó ajánlati összár: 3.807.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
35. rész:  
Ajánlattevı neve: Vascular Venture Kft. 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3 B/3 
Nettó ajánlati összár: 5.700.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
36. rész: 
Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
Nettó ajánlati összár: 6.015.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
37. rész:  
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 14.886.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
38. rész: 
Ajánlattevı neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 
Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
Nettó ajánlati összár: 107.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
39. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 220.830 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
40. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 259.800 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
41. rész: 
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 1.470.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
42. rész:  
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 136.200 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
43. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 1.140.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
44. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 279.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
45. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 474.300 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
46. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 446.400 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
47. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 1.171.800 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
48. rész:  
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 1.432.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
49. rész:  
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 1.790.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
50. rész:  
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 895.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
51. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 539.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
52. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 299.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
53. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 483.000 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
54. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 1.386.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
55. rész:  
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
56. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 21.594.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
57. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 2.041.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
58. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 1.020.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
59. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 238.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
60. rész:  
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 2.010.000 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
61. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 925.050 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
62. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 2.450.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
63. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 1.860.250 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
64. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 495.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
66. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Nettó ajánlati összár: 1.350.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
67. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 11.160.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 
68. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 12.924.000 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezıbb. 
 

b) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
1. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 55.462.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
2. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 18.772.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
3. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 3.457.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
4. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 4.198.250 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
5. rész: 
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 237.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
6. rész: 
Ajánlattevı neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 
Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
Nettó ajánlati összár: 3.392.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
9. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
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Nettó ajánlati összár: 8.365.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
10. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Nettó ajánlati összár: 8.400.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
11. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 11.990.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
12. rész: 
Ajánlattevı neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 
Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
Nettó ajánlati összár: 735.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
15. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Nettó ajánlati összár: 890.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
16. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 238.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
17. rész: 
Ajánlattevı neve: B.Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 
Nettó ajánlati összár: 127.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
30. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 14.750.000 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
33. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 3.915.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
34. rész: 
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 4.119.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
36. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Nettó ajánlati összár: 6.950.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
37. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
Nettó ajánlati összár: 16.200.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
38. rész: 
Ajánlattevı neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 145.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
41. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 1.740.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
42. rész: 
Ajánlattevı neve: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati összár: 147.000 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 143.400 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezıbb. 
 
55. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó ajánlati összár: 172.500 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: 
10. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
határon túli logisztika, mőszaki és szakmai szakértıi tevékenység, korábbi szállítások 
ismertetése, referenciaigazolás adás céljából 
 
37. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
határon túli logisztika, mőszaki és szakmai szakértıi tevékenység, korábbi szállítások 
ismertetése, referenciaigazolás adás céljából 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
14. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
határon túli logisztika, mőszaki és szakmai szakértıi tevékenység, korábbi szállítások 
ismertetése, referenciaigazolás adás céljából 
 
17. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
határon túli logisztika, mőszaki és szakmai szakértıi tevékenység, korábbi szállítások 
ismertetése, referenciaigazolás adás céljából 
 
55. rész: 
Ajánlattevı neve: MEDTECH Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. / 1121 Budapest, Zugligeti út 60. 
határon túli logisztika, mőszaki és szakmai szakértıi tevékenység, korábbi szállítások 
ismertetése, referenciaigazolás adás céljából 
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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: 
1. rész:  
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Mölnlycke Health Care s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja III.2.3. M2 
 
2. rész:  
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Mölnlycke Health Care s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja III.2.3. M2 
 
3. rész:  
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Mölnlycke Health Care s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja III.2.3. M2 
 
4. rész: 
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Mölnlycke Health Care s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja III.2.3. M2 
 
7. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
8. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
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10. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
11. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
12. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
13. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
16. rész: 
Ajánlattevı neve: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Mölnlycke Health Care s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja III.2.3. M2 
 
18. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
24. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
32. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
36. rész: 
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Ajánlattevı neve: Medico-Digitalis Kft. 
Címe: 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos utca 9. 
Rontis AG (Bahnhofstrasse 7. CH 6301 Zug, Switzerland) 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
38. rész: 
Ajánlattevı neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 
Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
Balton Sp.z.o.o 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3. 
 
39. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
40. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
43. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
44. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
45. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
46. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
47. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
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Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
51. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
52. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
53. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
54. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
56. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
57. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
58. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
59. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
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61. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
62. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
63. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
64. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
66. rész: 
Ajánlattevı neve: COOK Medical Hungary Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. 
Cook Deutschland GmbH. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) és III.2.3.) 
 
67. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
68. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
 
1. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
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2. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
3. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
4. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
11. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
16. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
55. rész: 
Ajánlattevı neve: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Pennine Healtcare Ltd. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3., M2) 
 
6. rész: 
Ajánlattevı neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 
Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
Balton Sp.z.o.o 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3. 
 
9. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
12. rész: 
Ajánlattevı neve: ELEKTRO-OXIGÉN Kft. 
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Címe: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 
Balton Sp.z.o.o 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3. 
 
30. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
33. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
36. rész: 
Ajánlattevı neve: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
Terumo Europe N.V. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.3.) 
 
41. rész: 
Ajánlattevı neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
42. rész: 
Ajánlattevı neve: 2013.06.28. 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Johnson & Johnson s.r.o. 
felhívás vonatkozó pontja: III.2.2.) 
 
15. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdınapja:  
2013.06.15., a 29., 42. és 52. részek vonatkozásában: 2013.07.04. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013.06.24., a 29., 42. és 52. részek vonatkozásában: 2013.07.13. 
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja:  2013.06.13. 
17. Az összegezés megküldésének idıpontja:  2013.06.14. 
18. Az összegezés módosításának indoka: Adminisztrációs hiba folytán az összegzés 
kiküldését követıen került figyelembevételre – a 2013. május 10-én kiküldött hiánypótlási 
felhívásban kért - a Johnson & Johnson Kft. által a 29., 42. és 52. sz. részekre határidıben 
elküldött árindoklás. 
19. Az összegezés módosításának idıpontja: 2013.07.03. 
20. A módosított összegezés megküldésének idıpontja: 2013.07.03. 
21. Az összegezés javításának indoka:-- 
22. Az összegezés javításának idıpontja:-- 
23. A javított összegezés megküldésének idıpontja:-- 
24. Egyéb információk:-- 


