
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; 1096 Budapest, Haller u. 29. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Szállítási szerződés konszignációs raktár létesítésével elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás 
ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése felnőtt és gyermek ellátásához szükséges 
eszközök beszerzéséhez - azzal, hogy a B mellékletben előírt mennyiségektől - az egységár 
vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő - 30 %-kal azaz mínusz 30 
százalékkal eltérhet. 
(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat számol fel 
ajánlattevő részére, mely díj a felhasznált áru bruttó érték 3,6-%-a. A raktározási díj félévente, 
a felhasználás alapján, 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Szállító. Ajánlattevők az 
ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, 
ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy a szállítási és raktározási 
szerződés egymás elválaszthatatlan részei.) 
 
CPV kódok: 33140000-3; 24100000-5; 39518000-6 
 
Részek: 
Rész száma: 1, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is 
rendelkező, bidirekcionális görbülettekkel -több méretben - mozgatható, plusz 
aszimetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető 
qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű ablációs katéter. 
55 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
8 db  
Mennyiség: 55+8 db 
 
Rész száma: 2, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
7F, B, D-F-görbülettel (vagy ezzel egyenértékű több görbülettel), mozgatható, qadripolaris, 
thermocouple érzékelővel ellátott katétervég 
55 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
8 db  
Mennyiség: 55+8 db 
 
Rész száma: 3, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
7 F,A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter fejjel,thermocouple 
érzékelővel ellátott katétervég 
55 db 
A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 



6 db  
Mennyiség: 55+6 db 
Rész száma: 4, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
7F, B-D-F-görbülettel (vagy ezzel egyenértékű görbületekkel), speciálisan kiképzett, mély 
szöveti hatású külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, 
thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel, 
20 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
3 db  
Mennyiség: 20+3 db 
 
Rész száma: 5, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
7F, speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa 
szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel, kompatibilitás pumpaszerelék 
biztosítása 
20 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
3 db  
Mennyiség: 20+3 db 
 
Rész száma: 6, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
Belső hűtéssel rendelkező, 7 F Bidirekcionálisan, pontosan mozgatható, a szöveti kontaktust 
elősegítő keményebb distális shaftal rendelkező, három görbületmérettel közte aszimmetrikus 
görbülettel is rendelkező, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott 4mm-es ablációs 
katéter 
10 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
2 db  
Mennyiség: 10+2 db 
 
Rész száma: 7, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
7F, pitvarlebegés ablátios kezelésre, speciálisan arany végű 8 mm-es thermocouple 
érzékelővel ellátott katétervéggel 
15 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
3 db  
Mennyiség: 15+3 db 
 
Rész száma: 8, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  



8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó 
distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbülettekkel -több méretben - 
mozgatható, plusz aszimetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar 
kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű 
pitvarlebegés ablátios kezelésre, speciális, 8 és/vagy 10 mm-es végű ablációs katéter 
20 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
4 db  
Mennyiség: 20+4 db 
 
Rész száma: 9, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
5F, mozgatható katéter fejjel, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott ablációs katéter 
speciális gyermekkablációkhoz 
5 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
2 db  
Mennyiség: 5+2 db 
 
Rész száma: 10, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára, mely reverzibilis 
(fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas  
Mennyiség: 5 db 
 
Rész száma: 11 Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
Pitvarfibrilláció biztonságos kezelésére kialakított 28 mm-res ballonablációs katéter mely 
reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas a hozzátartozó mozgatható sheath-tel 
és gázumbilicalis összekötővel (minden 10 db 28 mm-res ballonhoz 1 db 23 mm-res 
ballonkatéter és tartozékai megajánlása csomagban kötelező) 
50 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (elektromos) 
10 db  
Mennyiség: 50+10 db 
 
Rész száma: 12, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
Gázpalack a cryoablációs rendszerhez mely a transzkatéteres cryoablációs rendszerhez 
kompatibilis  
Mennyiség: 12 db 
 
Rész száma: 13, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  



Arctic Front cryoablációs katéterrel kompatibilis, 165 cm hosszú, 3,3 F vastagságú, 
pulmonális véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus 
mapping katéter 
45 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (elektromos) 
10 db  
Mennyiség: 45+10 db 
 
Rész száma: 14, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs 
tartozékok  
Rövid meghatározás:  
Speciálisan a laterális és axiális nyomóerő folyamatos idejű megjelenítésére alkalmas, nem bi-
direkcionális, folyadékhűtésű 7Fr külső átmérőjű 100-130 cm hosszúságú terápiás katéter 
5 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (elektromos) 
3 db  
Mennyiség: 5+3 db 
 
Rész száma: 15, Elnevezés: Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható 
femoralis behatolásra legalább 105 cm es katéterhosszal 
61 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
7 db  
Mennyiség: 61+7 db 
 
Rész száma: 16, Elnevezés: Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek  
1) Rövid meghatározás:  
6F, 125 cm-res mozgatható, bidirekcionális decapolaris, 2-6-2 mm elektrodatávolsággal 
femoralis behatolásra 
44 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
4 db  
Mennyiség: 44+4 db 
 
Rész száma: 17, Elnevezés: Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia 
behatolásra  
Minimum 1 elérhető F méret  
435 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
10 db  
Mennyiség: 435+10 db 
 
Rész száma: 18, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és 
His pozicióba és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  



5 illetve 6F, Josephson és Cournard görbülettel, quadripolaris, diagnosztikus katéter, a 
standard elektródakiképzéshez mérten nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést 
biztosító kiképzés (domború) 
150 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
15 db  
Mennyiség: 150+15 db 
 
Rész száma: 19, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és 
His pozicióba és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
5F, Josephson- és Cournard görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, 
quadripolaris, diagnosztikus katéter 
Minimum 1 elérhető F méret  
570 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
35 db  
Mennyiség: 570+35 db 
 
Rész száma: 20, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és 
His pozicióba és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
6Fr , 8 pólusú, 92 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére 
15 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
4 db  
Mennyiség: 15+4 db 
 
Rész száma: 21, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és 
His pozicióba és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
5Fr ,4 pólusú, Josephson és DAM görbületű, kifejezetten puha végű, kisgyermekek 
elektrofiziológiai vizsgálatára alkalmas diagnosztikai katéter 
10 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
5 db  
Mennyiség: 10+5 db 
 
Rész száma: 22, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és 
His pozicióba és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
2/6 F, stabilan rögzíthető, screw in diagnosztikai és referencia katéter 
5 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
2 db  
Mennyiség: 5+2 db 
 
Rész száma: 23, Elnevezés: Multipoláris diagnosztikus elektródakatéter és összekötő kábel  
Rövid meghatározás:  



6F, mozgatható diagnosztikus katéter atraumatikus soft tip kiképzéssel, multipolaris (legalább 
18 pólusú) fixálható görbülettel, pitvari flattern térképezésére 
40 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
5 db  
Mennyiség: 40+5 db 
 
Rész száma: 24, Elnevezés: Multipoláris diagnosztikus elektródakatéter és összekötő kábel  
Rövid meghatározás:  
7F, 20 pólusú, bidirectionalisan mozgatható, CS és RA egyidejű térképezésére alkalmas 
mozgatható diagnosztikus katéter 
10 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
3 db  
Mennyiség: 10+3 db 
 
Rész száma: 25, Elnevezés: Pulmonalis véna mapping katéterek és összekötő kábelek  
Rövid meghatározás:  
Rögzíthetően mozgatható átmérőjű és mozgatható végű, pulmonális véna mapping katéter 
10 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
4 db  
Mennyiség: 10+4 db 
 
Rész száma: 26, Elnevezés: Transzeptális sheathek, tűk  
Rövid meghatározás:  
8,5 F vastagságú, hosszú sheath, multipurpose görbe, transzszeptális tűvel  
Mennyiség: 40 db 
 
Rész száma: 27, Elnevezés: Transzeptális sheathek, tűk  
Rövid meghatározás:  
legalább 70 cm hosszú, 18 G shaft, 21 G tip méretű standard Brockenbrough tű transzszeptális 
katéterezéshez  
Mennyiség: 10 db 
 
Rész száma: 28, Elnevezés: Transzeptális sheathek, tűk  
Rövid meghatározás:  
max. 60 cm hosszú, 19 G shaft, 22 G tip méretű standard Brockenbrough tű transzszeptális 
katéterezéshez gyermek ablációkhoz  
Mennyiség: 5 db 
 
Rész száma: 29, Elnevezés: Transzeptális sheathek, tűk  
Rövid meghatározás:  
legalább 8 F vastagságú, soft tip, mozgatható végű sheath a bal pitvarban történő térképezés 
és abláció támogatásához  
Mennyiség: 15 db 
 
Rész száma: 30, Elnevezés: Intracardialis ultrahang katéterek  
Rövid meghatározás:  



Intracardiális ultrahang katéter 8 és 10F átmérőben (90 cm hosszú), mind a négy irányba 
görbíthető (A-P, L-R) amelyhez biztosítani kell kompatibilis kompakt és portábilis ultrahang 
készüléket. A portábilis UH készülék rendelkezzen: 
1 db (3S-RS típusú) phased-array felnőtt kardiológiai vizsgálófejjel 
1 db Tissue Velocity Imaging & Tissue Tracking modullal 
1 db ICE Probe Interface modullal  
Mennyiség: 5 db 
 
Rész száma: 31, Elnevezés: Intracardialis ultrahang katéterek  
Rövid meghatározás:  
10F, 3D Intracardialis ultrahang katéter, amely elektroanatómiai téképező rendszerrel 
kompatibilis és integrálható.  
Az ajánlatkérő elfogad a CARTO 3 rendszertől eltérő elektroanatómiai térképező rendszerrrel 
való kompatibilis UH katétert is, amennyiben az elektroanatómia térképező rendszert és a 
kompatibilis portabilis UH készüléket (mely UH készülék rendelkezzen: 1 db (3S-RS típusú) 
phased-array felnőtt kardiológiai vizsgálófejjel, 1 db Tissue Velocity Imaging & Tissue 
Tracking modullal, 1 db ICE Probe Interface modullal) is biztosít az ajánlattevő.  
Mennyiség: 5db 
 
Rész száma: 32, Elnevezés: Vaszkularis sheath-ek ablácios kateter stabilizálására  
Rövid meghatározás:  
8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a tricuspidalis annulus térképezésehez  
Mennyiség: 10 db 
 
Rész száma: 33, Elnevezés: Vaszkularis sheath-ek ablácios kateter stabilizálására  
Rövid meghatározás:  
8,5 F, hosszú, legalább 60 cm hosszú vaszkularis sheath a mitralis annulus térképezéséhez  
Mennyiség: 100 db 
 
Rész száma: 34, Elnevezés: Vaszkularis sheath-ek ablácios kateter stabilizálására  
Rövid meghatározás:  
6Fr max. 48 cm vaszkularis longsheath gyermek transzeptalis katéterezéshez  
Mennyiség: 10 db 
 
Rész száma: 35, Elnevezés: Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra  
Rövid meghatározás:  
5-13 F, dilatátorral, 0.038´méretű, rövid vezetővel ellátott, több mint 10 cm hosszú, teljes 
hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel 
rendelkező  
Mennyiség: 1750 db  
 
Rész száma: 36, Elnevezés: Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra  
Rövid meghatározás:  
7-10 F, dilatátorral, 0.038´méretű, rövid vezetővel ellátott, teljes hosszában kink rezisztens, 
oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező, 40 cm hosszú  
Mennyiség: 40 db 
 
Rész száma: 37, Elnevezés: Steril alapcsomag  
Rövid meghatározás:  
Egyszerhasználatos , steril alapcsomag elektrofiziológiai beavatkozásokhoz 



Anyagok, eszközök mennyiség ( db ) 
~150 x ~150 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető ,csomag tartalmának 
csomagolására alkalmas 1 db 
~220 x ~300 cm nagyságú steril ,széltében középtájon, hosszában ~ az első harmadánál két db 
~8-10 cm átmérőjű kerek nyilással ellátott betegizoláló lepedő. Nyílások körül és ~ 120cm 
hosszan megerősített nedvszívó réteggel ,jobb oldalán ~ 50 cm -es folia csíkkal. 1 db 
steril, XL méretű műtőskabát, hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel 
megerősített 1 db 
steril, M méretű műtőskabát,hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel 
megerősített 1 db 
steril, ~150ml folyadék tárolására alkalmas átlátszó,kerek műanyag edény 2 db 
steril , ~250 ml folyadék tárolására alkalmas, peremmel ellátott, kerek mérőedény 1 db 
steril ,bucitörlő ~ 3 - 5 cm átmérőjű 12 db 
steril fecskendők: 20 cm3, 10 cm3, 5 cm3 , 2 cm3 2, 2, 2, 1 db 
steril tűk : 18G, 20G, 22G méretben 1, 1, 1 db 
steril egyszerhasználatos szike nyéllel 11- es méretben 1 db 
steril szeldinger tű, 18G 0,38X70 mm méretű, lépcsőmentes hegykiképzéssel, vágóéllel 
ellátott, kónuszon tű hegyének irányát megadó jelzéssel 1 db 
steril öntapadó matricák ~1,5- 3 cm nagyságú kék, sárga, piros színű 1-1 db 
steril, műanyag, kábelkiforgatásra is alkalmas textilkifogó 1 db 
lyukaslepedő, ~50- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, középen ~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással, 
betegoldalon ~3 cm széles öntapadó résszel, és az egyik rövidebbik szélén öntapadó csíkkal 
ellátott 1 db 
steril, buci befogadására alkalmas, ~20- 28 cm hosszú és 0,7-1,2 cm pofaszélességű műanyag 
fogó 1 db 
steril kompresssz, ~40- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, folyadék lepergető 1 db 
steril mull-lap min. 8 rétegben hajtogatva, hajtogatott állapotban ~10- 10 cm-es nagyságú 100 
db  
Mennyiség: 600 db 
 
Rész száma: 38, Elnevezés: Steril alapcsomag  
Rövid meghatározás:  
egyszer használatos steril műtőskabát "L" méretben  
Mennyiség: 200 db 
 
Rész száma: 39, Elnevezés: Steril alapcsomag  
Rövid meghatározás:  
steril, egyszerhasználatos textil kifogó csipesz  
Mennyiség: 100 db 
 
Rész száma: 40, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
Rövid meghatározás:  
Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti nyomóerőt megjeleníteni tudó, mágneses szenzorral 
ellátott katéter, irrigációs szerelékkel együtt. 
Kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék 
nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses 
elven müködő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük. 
40 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
5 db  



Mennyiség: 40+5 db 
 
Rész száma: 41, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
Rövid meghatározás:  
7 F, 10 vagy 20 pólusú, mágneses szenzorral ellátott circuláris mapping katéter, amely 
alkalmas FAM térképezéséhez. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai rendszerrel, 
vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező 
rendszerrel, a katétereknek mágneses elven müködő elektroanatómiai navigációra 
alkalmasaknak kell lenniük. 
10 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
3 db  
Mennyiség: 10+3 db 
 
Rész száma: 42, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
Rövid meghatározás:  
Elektroanatómiai circularis ablációs és mapping katéter a PV-k ablációjára, elktromágneses 
szenzorral ellátott, hűtött fejű katétervéggel, irrigációs pumpaszerelékkel és speciális 
ablátorral. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy 
amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a 
katétereknek mágneses elven müködő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell 
lenniük. 
20 db 
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel 
3 db  
Mennyiség: 20+3 db 
 
Rész száma: 43, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
Rövid meghatározás:  
Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elktromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű 
katétervéggel és irrigációs pumpaszerelék. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai 
térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 
elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven müködő 
elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük.  
Mennyiség: 55 db 
 
Rész száma: 44, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
Rövid meghatározás:  
Kábel a mapping katéterhez. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező 
rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai 
térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven müködő elektroanatómiai navigációra 
alkalmasaknak kell lenniük.  
Mennyiség: 8 db 
 
Rész száma: 45, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
1) Rövid meghatározás:  
Referencia elektróda. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, 
vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező 
rendszerrel, a katétereknek mágneses elven müködő elektroanatómiai navigációra 
alkalmasaknak kell lenniük.  



Mennyiség: 55 db 
 
Rész száma: 46, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez  
Rövid meghatározás:  
Referencia elektróda. Legyen kompatibilis NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel, 
vagy amennyiben a termék nem kompatibilis NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel, a 
referencia elektródáknak impedancia alapú elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell 
lenniük.  
Mennyiség: 25 db 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás 
 
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: ---- 
 
5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ---- 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:  
2013/S 031-048675 - közzététel: 2013.02.13. 
KÉ 1848/2013. - közzététel: 2013.02.15. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
Részben igen, eredménytelen a 16., 31., 34., 36., 39. sz. részre. 
 

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: 

A 16., 31., 36., 39. sz. részek tekintetében: a Kbt. 76. § (1) a) pontja szerint nem nyújtottak be 
ajánlatot. 
A 34. sz. rész tekintetében a Kbt. 76. § (1) b) pontja szerint kizárólag érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be. 

 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  

A 16., 31., 34., 36., 39. sz. részek tekintetében: nem 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
1.: 2 db 
2.: 5 db 
3.: 3 db 
4.: 3 db 
5.: 2 db 
6.: 1 db 
7.: 1 db 
8.: 1 db 
9.: 2 db 
10.: 1 db 



11.: 1 db 
12.: 1 db 
13.: 1 db 
14.: 1 db 
15.: 2 db 
16.: 0 db 
17.: 1 db 
18.: 2 db 
19.: 2 db 
20.: 1 db 
21.: 2 db 
22.: 1 db 
23.: 1 db 
24.: 2 db 
25.: 3 db 
26.: 2 db 
27.: 2 db 
28.: 2 db 
29.: 2 db 
30.: 1 db 
31.: 0 db 
32.: 1 db 
33.: 1 db 
34.: 1 db 
35.: 2 db 
36.: 0 db 
37.: 3 db 
38.: 3 db 
39.: 0 db 
40.: 1 db 
41.: 1 db 
42.: 1 db 
43.: 1 db 
44.: 1 db 
45.: 1 db 
46.: 1 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként): 
 
1. Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 10.360.000 Ft 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 1.490.000 Ft 
10. rész: Nettó ajánlati összár: 2.575.000 Ft 
11. rész: Nettó ajánlati összár: 44.900.000 Ft 
12. rész: Nettó ajánlati összár: 2.400.000 Ft 
13. rész: Nettó ajánlati összár: 9.075.000 Ft 



21. rész: Nettó ajánlati összár: 850.000 Ft 
22. rész: Nettó ajánlati összár: 455.000 Ft 
27. rész: Nettó ajánlati összár: 510.000 Ft 
28. rész: Nettó ajánlati összár: 255.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 45 nap. 
 
Műszaki paraméterek: 
9. sz. rész: 
Választható görbületek (A-E): igen 
10. sz. rész: 
Változó görbület: igen 
11. sz. rész: 
Választható ballonméret: igen 
13. sz. rész: 
Elérhető átmérők: 15 és 20mm: igen 
Forgatható shaft: igen 
Elektródák száma 8: igen 
 
2. Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 7.925.000 Ft 
3. rész: Nettó ajánlati összár: 9.285.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 5.305.000 Ft 
5. rész: Nettó ajánlati összár: 5.305.000 Ft 
7. rész: Nettó ajánlati összár: 3.390.000 Ft 
14. rész: Nettó ajánlati összár: 2.925.000 Ft 
18. rész: Nettó ajánlati összár: 8.700.000 Ft 
23. rész: Nettó ajánlati összár: 8.510.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
Műszaki paraméterek: 
3. sz. rész: 
2-5-2 elektróda kiosztás: igen 
4. sz. rész: 
Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése: 
igen 
7. sz. rész: 
Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése: 
igen 
14. sz. rész: 
Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel: 
igen 
3,5 mm-res katétervég: igen 
220°-os görbíthetőség: igen 
18. sz. rész: 
2-5-2 elektróda távolság megléte: igen 
23. sz. rész: 
2-8-2 elektróda távolság: igen 



3. Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft. 
Címe: 1026 Budapest, Hidász u. 1. 
35. rész: Nettó ajánlati összár: 5.250.000 Ft 
37. rész: Nettó ajánlati összár: 6.060.000 Ft 
38. rész: Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
Műszaki paraméterek: 
35. sz. rész 
Elérhető F vastagságok száma (előny a több): 9 
„Cross-cut” technológia: igen 
 
4. Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
1. rész: Nettó ajánlati összár: 16.726.000 Ft 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 6.776.000 Ft 
6. rész: Nettó ajánlati összár: 4.764.000 Ft 
8. rész: Nettó ajánlati összár: 8.508.000 Ft 
15. rész: Nettó ajánlati összár: 12.344.000 Ft 
24. rész: Nettó ajánlati összár: 4.477.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
Műszaki paraméterek: 
1. sz. rész 
Választható puhább/keményebb distalis shaft megléte: igen 
Bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége: igen 
Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas: igen 
Legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: igen 
6. sz. rész 
Választható puhább / keményebb distalis shaft megléte: igen 
Bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége: igen 
Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas: igen 
Legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: igen 
8. sz. rész 
150W magas energia kompatibilitás: igen 
Bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége: igen 
Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: igen 
Választható 10mm-es tip méret: igen 
15. sz. rész 
2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte: igen 
A görbület sikja legyen jelzett a mozgatókaron: igen 
24. sz. rész 
Soft, extended distal tip: igen 
Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas: igen 
 
5. Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft 
Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 11.257.000 Ft 



3. rész: Nettó ajánlati összár: 11.179.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 5.007.000 Ft 
5. rész: Nettó ajánlati összár: 5.007.000 Ft 
20. rész: Nettó ajánlati összár: 2.556.000 Ft 
25. rész: Nettó ajánlati összár: 2.456.000 Ft 
26. rész: Nettó ajánlati összár: 3.600.000 Ft 
30. rész: Nettó ajánlati összár: 2.750.000 Ft 
40. rész: Nettó ajánlati összár: 26.650.000 Ft 
41. rész: Nettó ajánlati összár: 3.800.000 Ft 
42. rész: Nettó ajánlati összár: 17.540.000 Ft 
43. rész: Nettó ajánlati összár: 32.450.000 Ft 
44. rész: Nettó ajánlati összár: 1.040.000 Ft 
45. rész: Nettó ajánlati összár: 14.300.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
Műszaki paraméterek: 
3. sz. rész 
2-5-2 elektróda kiosztás: igen 
4. sz. rész 
Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése: 
nem 
 
6. Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
35. rész: Nettó ajánlati összár: 3.342.500 Ft 
38. rész: Nettó ajánlati összár: 190.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap. 
 
Műszaki paraméterek: 
35. sz. rész 
Elérhető F vastagságok 11 féle 
„Cross-cut” technológia: igen 
 
7. Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft. 
Címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
37. rész: Nettó ajánlati összár: 5.400.000 Ft 
38. rész: Nettó ajánlati összár: 86.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
8. Ajánlattevő megnevezése: Variomedic Kft. 
Címe: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16. 
15. rész: Nettó ajánlati összár: 8.292.400 Ft 
17. rész: Nettó ajánlati összár: 35.865.500 Ft 
19. rész: Nettó ajánlati összár: 22.508.500 Ft 
21. rész: Nettó ajánlati összár: 578.500 Ft 
24. rész: Nettó ajánlati összár: 2.120.600 Ft 
25. rész: Nettó ajánlati összár: 2.789.200 Ft 



29. rész: Nettó ajánlati összár: 2.367.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
Műszaki paraméterek: 
15. sz. rész 
2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte: nem 
A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: nem 
17. sz. rész 
Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) Előny, ha minél több 
F méret érhető: 2 féle: 5F és 6F 
19. sz. rész 
Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) Előny, ha minél több 
F méret érhető el: 2 féle: 5F és 6F 
24. sz. rész 
Soft, extended distal tip: igen 
Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas: nem 
29. sz. rész 
180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság: igen 
 
9. Ajánlattevő megnevezése: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
2. rész: Nettó ajánlati összár: 6.775.000 Ft 
4. rész: Nettó ajánlati összár: 4.471.000 Ft 
9. rész: Nettó ajánlati összár: 647.000 Ft 
19. rész: Nettó ajánlati összár: 17.527.000 Ft 
25. rész: Nettó ajánlati összár: 2.034.000 Ft 
26. rész: Nettó ajánlati összár: 4.400 000 Ft 
27. rész: Nettó ajánlati összár: 550.000 Ft 
28. rész: Nettó ajánlati összár: 275.000 Ft 
29. rész: Nettó ajánlati összár: 2.130.000 Ft 
32. rész: Nettó ajánlati összár: 550.000 Ft 
33. rész: Nettó ajánlati összár: 5.500.000 Ft 
46. rész: Nettó ajánlati összár: 5.625.000 Ft 
 
Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap 
 
Műszaki paraméterek:  
4. sz. rész 
Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése: 
nem 
9. sz. rész 
Választható görbületek (A-E): igen 
19. sz. rész 
Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) Előny, ha minél több 
F méret érhető el: 3 
29. sz. rész 
180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság: igen 
32. sz. rész 



Görbületek száma (kérjük megadni a görbületeket) Előny, ha minél többféle görbület 
elérhető: 8 
Hosszméretek száma (kérjük megadni a hosszúság méreteket) Előny, ha minél többféle 
hosszméret elérhető: 2 
33. sz. rész 
Irrigációs lyukak megléte: igen 
 
10. Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Medical Kft. 
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
37. rész: Nettó ajánlati összár: 5.334.000 Ft 
 
Fizetési határidő: 60 nap 
 

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

1. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 

Twinmed Orvosi 

Rendszerek Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200         
 Fizetési határidő  1 10 10         
választható 
puhább/keményebb 
distalis shaft 
megléte (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 3 10 30     

bidirekcionális 
hajlíthatóság 
rögzíthetősége 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 2 10 20     

bidirekcionális 
rögzíthetőség alatt a 
fej mikro 
mozgatásra 
alkalmas (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 3 10 30     

legalább három 
görbület méret plusz 
az aszimmetrikus 
görbület megléte 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 2 10 20     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   310         



  

2. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronic Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Twinmed Orvosi 

Rendszerek Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 5,964 119,278 8,549  170,978 9,999 199,97 6,018  120,37 10 200 
 Fizetési határidő  1 7,5 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   126,778   180,978   209,97   130,37   210 

 



3. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200 8,306 166,12     
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10     
2-5-2 elektróda 
kiosztás (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 7 10 70 10 70   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   280  246,12     

 
4. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 8,428 168,558 8,929 178,59 10 200 
 Fizetési határidő  1 10 60 10 60 10 60 
Azonos 
körülmények között 
PtIr elektródával 
összehasonlítva 
mélyebb szöveti 
hatás elérése 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 10 10 100 1 10 1 10 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   328,558  248,59  270 

 
5. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 9,438 188,765 10 200   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
A súlyszámmal    198,765  210   



szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 
6. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Twinmed Orvosi 

Rendszerek Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200         
 Fizetési határidő  1 10 10         
választható puhább / 
keményebb distalis 
shaft megléte 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 10 10 100     

bidirekcionális 
hajlíthatóság 
rögzíthetősége 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

bidirekcionális 
rögzíthetőség alatt a 
fej mikro 
mozgatásra 
alkalmas (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 3 10 30     

legalább három 
görbület méret plusz 
az aszimmetrikus 
görbület megléte 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   400         

 
7. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
Azonos 
körülmények között 

 10 10 100     



PtIr elektródával 
összehasonlítva 
mélyebb szöveti 
hatás elérése 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   310     

 
8. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Twinmed Orvosi 

Rendszerek Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200         
 Fizetési határidő  1 10 10         
150W magas 
energia 
kompatibilitás 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 7 1 70     

bidirekcionális 
hajlíthatóság 
rögzíthetősége 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 1 10 10     

bidirekcionális 
rögzíthetőség alatt a 
fej mikromozgatása 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 1 10 10     

választható 10mm-
es tip méret 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 1 10 10     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   310         

 
9. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 



 Ajánlati ár  20 4,342 86,846 10 200   
 Fizetési határidő  1 7,5 7,5 10 10   
választható 
görbületek (A-E) 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 10 10 100 10 100   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   194,346  310   

 
10. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
változó görbület 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   240     

 
11. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
választható 
ballonméret 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   240     

 

 

 



12. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   210     

 
13. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
Elérhető átmérők: 
15 és 20mm 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

forgatható shaft 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 4 10 40     

elektródák száma 8 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   310     

 
14. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
Speciálisan 
kialakított 

 5 10 50     



üvegszálas 
nyomóerő mérési 
technológia 1 
gramm 
érzékenységgel 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 
3,5 mm-res 
katétervég (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 2 10 20     

220°-os 
görbíthetőség 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 3 10 30     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   310     

 
15. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Twinmed Orvosi 

Rendszerek Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 6,718 134,355 10 200   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
2-8-2 mm, 2-10-2 
mm, 2,5-5-2,5 mm 
és 2,5 mm 
elektródatávolságok 
megléte (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 5 10 50 1 5   

a görbület sikja 
legyen jelzett a 
mozgatókaron 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 5 10 50 1 5   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  244,355  220   

 
17. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     



 Fizetési határidő  1 10 10     
Elérhető F méretek 
száma (kérjük 
megadni milyen F 
méretek érhetők el) 
(Előny, ha minél 
több F méret érhető 
el) 

 10 10 100     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  310     

 
18. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
2-5-2 elektróda 
távolság megléte 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 2 10 20     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  230     

 
19. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 7,787 155,737 10 200   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
Elérhető F méretek 
száma (kérjük 
megadni milyen F 
méretek érhetők el) 
(Előny, ha minél 
több F méret érhető 
el) 

 10 6,667 66,667 10 100   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 

  232,403  310   



ajánlattevőnként: 

 
20. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 
21. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 6,806 136,118 10 200   
 Fizetési határidő  1 7,5 7,5 10 10   
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  143,618  210   

 
22. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 

 

 



23. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Biotronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
2-8-2 elektróda 
távolság (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 1 10 10     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  220     

 
24. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Twinmed Orvosi 

Rendszerek Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 4,737 94,733 10 200   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
Soft, extended distal 
tip (igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 8 10 80 10 80   

bidirekcionális 
rögzíthetőség alatt a 
fej mikro 
mozgatásra 
alkalmas (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 1 10 10 1 1   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  194,733  291   

 
25. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 8,282 165,635 7,292 145,848 10,000 200,000 
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10 10 10 



A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  175,635  155,848  210 

 
26. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 210 8,182 163,636   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210  173,636   

 
27. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200 9,273 185,455   
 Fizetési határidő  1 7,5 7,5 10 10   
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  207,5  195,455   

 
28. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Medtronik Hungária 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200 9,273 185,455   
 Fizetési határidő  1 7,5 7,5 10 10   
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 

  207,5  195,455   



ajánlattevőnként: 

 
29. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Variomedic Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 8,999 179,975 10 200   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
180-90 fokos 
bidirectionalis 
mozgathatóság 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 10 10 100 10 100   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  289,975  310   

 
30. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 
32. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
görbületek száma 
(kérjük megadni a 
görbületeket) 
(Előny, ha minél 
többféle görbület 

 5 10 50     



elérhető) 
hosszméretek száma 
(kérjük megadni a 
hosszúság 
méreteket) (Előny, 
ha minél többféle 
hosszméret 
elérhető) 

 5 10 50     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  310     

 
33. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
. 

 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
irrigációs lyukak 
megléte (igen=10 
pont; nem=1 pont) 

 5 10 50     

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  260     

 
35. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Premier G. Med 

Cardio Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
CPP Budapest Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200 10 200   
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10   
elérhető F 
vastagságok száma 
(előny a több) 

 2 10 20 10 20   

„cross-cut” 
technológia 
(igen=10 pont; 
nem=1 pont) 

 8 10 80 10 80   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 

  310  310   



ajánlattevőnként: 

 
37. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Premier G. Med 

Cardio Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Mölnlycke Health 

Care Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
B.Braun Medical 

Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 8,802 176,040 9,878 197,556 1 200 
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10 10 10 
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  186,040  207,556  210 

 
38. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Premier G. Med 

Cardio Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
CPP Budapest Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Mölnlycke Health 

Care Kft. 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 7,818 156,364 4,526 90,526 10 200 
 Fizetési határidő  1 10 10 10 10 10 10 
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  166,364  100,526  210 

 
40. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 

 

 



41. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 
42. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 
43. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 

 

 

 

 



44. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 
45. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
Johnson & Johnson 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 
46. rész 

  
Az ajánlattevő neve: 
St. Jude Medical Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: 
 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár  20 10 200     
 Fizetési határidő  1 10 10     
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  210     

 

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

 

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

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



részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja 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 Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz 
tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze. 
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) 
kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő 
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. Fizetési határidő – súlyszám: 1 
A fizetési határidő 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. 

 
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 kedvezőbb: 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 kedvezőbb: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: 
B: a számított pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft. 

Címe: 2045 Törökbálint, Tó Park 
1. rész tekintetében: 

Érvénytelenség oka: Az ajánlattevő sem a felolvasólapon, sem a felvilágosítás kérést 
követően követően nem jelölte meg, hogy ajánlatában hol található az általa megajánlott 
termék vonatkozásában a következő követelmény: „választható puhább/keményebb distalis 
shaft megléte”, továbbá az ajánlattevő által ajánlott termék bidirekcionális hajlíthatóság 
rögzíthetősége kritériummal sem rendelkezik, így az ajánlattevő 1. részre tett ajánlata a Kbt. 
74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen. 
 
Ajánlattevő megnevezése: St. Jude Medical Kft. 

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
3. rész tekintetében: 

Érvénytelenség oka: A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívás ellenére nem nyújtott be eredeti szakmai referenciát/bizonyítékot a specifikációban 
előírt „braided tip” katéterfej kiképzés meglétére, ezért az ajánlattevő 3. részre tett ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen. 
 
18. rész tekintetében: 

Érvénytelenség oka: A megajánlott termék nem domború, így nem felel meg a 
specifikációban előírt követelményeknek (nagyobb felületű/jobb/endokardium tip érintkezést 



biztosító kiképzés/domború), ezért az ajánlattevő 18. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) 
pontja alapján érvénytelen. 
 
Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft. 

Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
34. rész tekintetében: 

Érvénytelenség oka: Az ajánlatban sem a felolvasólapon, sem a hiánypótlást követően nem 
jelölte meg, hogy hol található az „irrigációs lyukak meglétére” vonatkozó érték, ezért az 
ajánlattevő 34. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen. 
35. rész tekintetében: 

Érvénytelenség oka: az ajánlati felhívás 35. részre vonatkozó információi 1. pontja szerint: 
„Rövid meghatározás 
5-13 F, dilatátorral, 0 038'méretű, rövid vezetővel ellátott, több mint 10 cm hosszú, 

teljes hosszában kinkrezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus 

szeleppel rendelkező” 

azonban a megajánlott termék csak 11 F méretig elérhető, ezért nem felel meg a felhívásban 
foglalt követelményeknek, így az ajánlattevő 35. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja 
szerint érvénytelen, mert a felhívás III.2.3.M1) pontja szerint alkalmassági követelmény, hogy 
„rendelkezzen a felhívás B mellékletében előírt szakmai követelményeknek mindenben 
megfelelő termékkel (termékleírással és termékmintával)„ 
 
 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

1. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati ár: 16.726.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
2. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 6.775.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
3. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati ár: 9.285.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
4. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati ár: 5.305.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
5. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 



Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 5.007.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
6. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati ár: 4.764.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
7. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati ár: 3.390.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
8. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati ár: 8.508.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
9. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 647.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
10. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 2.575.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
11. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 44.900.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
12. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 2.400.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
13. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 9.075.000 Ft 



Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
14. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati ár: 2.925.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
15. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati ár: 12.344.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
17. sz. rész: 

Ajánlattevő: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16. 
Nettó ajánlati ár: 35.865.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
18. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati ár: 8.700.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
19. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 17.527.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
20. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 2.556.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
21. sz. rész: 

Ajánlattevő: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16. 
Nettó ajánlati ár: 578.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
22. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 455.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 



23. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati ár: 8.510.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
24. sz. rész: 

Ajánlattevő: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16. 
Nettó ajánlati ár: 2.120.600 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
25. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 2.034.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
26. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 3.600.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
27. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 510.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
28. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati ár: 255.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
29. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 2.130.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
30. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 2.750.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
32. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 



Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 550.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
33. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 5.500.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
35. sz. rész: 

Ajánlattevő: Premier G Med. Cardio Kft. 
Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1. 
Nettó ajánlati összár: 5.250.000 Ft 
Ajánlattevő: CPP Budapest Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 
Nettó ajánlati ár: 3.342.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
37. sz. rész: 

Ajánlattevő: B.Braun Medical Kft. 
Székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Nettó ajánlati ár: 5.334.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
38. sz. rész: 

Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati ár: 86.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a legkedvezőbb. 
40. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 26.650.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
41. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 3.800.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
42. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 17.540.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
43. sz. rész: 



Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 32.450.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
44. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 1.040.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
45. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati ár: 14.300.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
46. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati ár: 5.625.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes. 
 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

2. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati összár: 6.776.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
3. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 11.179.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
4. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati összár: 4.471.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
5. sz. rész: 

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft. 
Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B. 
Nettó ajánlati összár: 5.305.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 



9. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 1.490.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
15. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati összár: 12.344.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
19. sz. rész: 

Ajánlattevő: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16. 
Nettó ajánlati összár: 22.508.500 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
21. sz. rész: 

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Nettó ajánlati összár: 850.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
24. sz. rész: 

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. 
Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12. 
Nettó ajánlati összár: 4.477.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
25. sz. rész: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Nettó ajánlati összár: 2.456.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
26. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati összár: 4.400.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
27. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati összár: 550.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
28. sz. rész: 

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft. 



Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Nettó ajánlati összár: 275.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
29. sz. rész: 

Ajánlattevő: Variomedic Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16. 
Nettó ajánlati összár: 2.367.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
35. sz. rész: 

Ajánlattevő: Premier G Med. Cardio Kft. 
Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1. 
Nettó ajánlati összár: 5.250.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
37. sz. rész: 

Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
Nettó ajánlati összár: 5.400.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
38. sz. rész: 

Ajánlattevő: Premier G Med. Cardio Kft. 
Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1. 
Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat 
érvényes, és összességében a második legkedvezőbb. 
 
12.  A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

38. sz. rész: szállítás, raktározás 
Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
 b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

37. sz. rész: szállítás, raktározás 
Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
 

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 

működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---- 
 

 b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---- 
 



14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

5., 20., 26., 30., 40., 41., 42., 43., 44., 45. sz. részek: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Felhívás III.2.2. pontjában lévő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására: Johnson & 
Johnson s.r.o. (Karadzicova 12, Pozsony, 821 08, Szlovákia) erőforrásaira támaszkodik. 
 b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

3., 25. sz. részek: 

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park 
Felhívás III.2.2. pontjában lévő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására: Johnson & 
Johnson s.r.o. (Karadzicova 12, Pozsony, 821 08, Szlovákia) erőforrásaira támaszkodik. 
 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. 
május 30., a 35. rész vonatkozásában 2013. június 18. 
 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013. 
június 9., a 35. rész vonatkozásában 2013. június 28. 
 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. május 29. 
 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. május 30. 
 

18. Az összegezés módosításának indoka: Ajánlatkérő az összegezés kiküldését követően 
észlelte, hogy a 35. sz. rész tekintetében nyertes ajánlattevőként kihirdetett CPP Budapest Kft. 
által megajánlott termék csak 11 F méretig elérhető, ezért nem felel meg a felhívásban foglalt 
követelményeknek, így az ajánlattevő 35. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja szerint 
érvénytelen, mert a felhívás III.2.3.M1) pontja szerint alkalmassági követelmény, hogy 
„rendelkezzen a felhívás B mellékletében előírt szakmai követelményeknek mindenben 
megfelelő termékkel (termékleírással és termékmintával)„ 

 

19. Az összegezés módosításának időpontja: 2013. június 13. 
 

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2013. június 18. 
 

21. Az összegezés javításának indoka: --- 

 

22. Az összegezés javításának időpontja: --- 

 

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

24. Egyéb információk:  

A 4. sz. rész vonatkozásában a Johnson & Johnson Kft. a szakmai bírálati szempontra „igen” 
értéket jelölt meg. Azonban a termék nem rendelkezik az „Azonos körülmények között PtIr 
elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése” tulajdonsággal, így az 
értékelésnél a „nem” értéket értékeltük. 



A 4. sz. rész vonatkozásában a St. Jude Medical Kft. a szakmai bírálati szempontra „igen” 
értéket jelölt meg. Azonban a termék nem rendelkezik az „Azonos körülmények között PtIr 
elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése” tulajdonsággal, így az 
értékelésnél a „nem” értéket értékeltük. 


