
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller út 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„Cell saver szettek beszezése” 

Ajánlatkérő jogosult a megjelölt mennyiségekhez képest mínusz 30 %-ot lehívni, a 
szerződéses ár 
vagy egyéb feltételek módosítás nélkül. 
1. sz. rész 
Fresenius C.A.T.S készülék használatához szükséges, sterilen csomagolt, egyesével 
elkülönített 
részenként is használható egységek legyenek. E három csomag együttes használatával lehet 
csak a 
készüléket megfelelően használni, egyéb csomagokkal nem kivitelezhető, mert nem 
kompatibilisek 
a Fresenius C.A.T.S. készülékkel. 
a. Fresenius Reservoire tartóhoz kompatibilis AT-R reservoire használható. Kompatibilis 
legyen a 
szívó szettel. A tartályhoz csatlakoztatott vákuum segítségével, a szívó szetten keresztül, a 
műtéti 
területről a vér, a filterrel ellátott tartályba kerülhessen, képes legyen biztosítani a tárolást, a 
vérszeperálás megkezdéséig. A gyűjtő tartály 40 vagy 120 mikronos filterrel legyen ellátva. 
Nagy 
vérveszteség esetén megfelelő gyűjtőkapacitást tudjon biztosítani, a tartály térfogata legalább 
3000 ml legyen. 
180 db 
b. Fresenius készülék centrifugájába ATl-s csomag. A vérsejtszeparáló, az u.n. "centrifuga 
egység", 
- a fresenius CATS típusú készülékek segítségével - megfelelő program beállítás után – képes 
legyen a műtéti területről eltávolított vér mosására és szeparálására. Így magas vörösvérsejt 
tartalmú, heparinos -sóoldattal átmosott, alvadásgátló és hemilitikus származékoktól mentes, 
vörösvérsejt koncentrátum adható vissza a betegeknek. A retranszfúziós zsák 1000 ml magas 
hematokrit értékű (átlagosan 60%) mosott saját vörösvértest koncentrátum tárolására alkalmas 
legyen. A retranszfúziós zsákhoz, a vér visszaadásához egyidejűleg két transzfúziós szerelék 
legyen csatlakoztatható. 
170 db 
c. Fresenius ATS asztali csomag kompatibilis a reservoire-al, Kettős lumenű, infúziós 
szerelékkel 
kombinált egység, a műtéti területről alkalmas a vér tartályba juttatására. 
210 db 
 
2. sz. rész 
Medtronic AUTOLOG készülékhez szükséges egység csomagok: Sterilen csomagolt, 
egyesével 



elkülönített, részenként is használható egységek legyenek. E három csomag együttes 
használatával 
lehet csak a készüléket megfelelően használni, egyéb csomagokkal nem kivitelezhető, mert 
nem 
kompatibilisek a Medtronic - AUTOLOG készülékkel. 
EL- 40 4 Reservoire szükséges 
90 db 
ATL 2001 Pack kompatibilis a készülék centrifugájába 
60 db 
BT 725 asztali szett csatlakoztatható a készülék reservoire-al 
90 db  

 
3. A választott eljárás fajtája:  
121. § (1) bekezdés b), 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: 
Közzététel dátuma: 2013.04.15. 

Iktatószám: 5443/2013 
és 
Közzététel dátuma: 2013.05.13. 

Iktatószám: 7203/2013 

 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: a 2. sz. rész vonatkozásában igen 

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: az 1. sz. részre nem érkezett ajánlat (Kbt. 76. § (1) a)) 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 
 
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): 
Ajánlattevő megnevezése: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Címe:                                 :1046 Budapest, Jósika utca 12. 
2. sz. rész 
Nettó összára: 6.051.000 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
Alkalmasság indokolása: megfelel valamennyi alkalmassági követelménynek. 
 



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

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok  Medibis 
Orvostechnikai 
Kft. 
  

        

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó 
Ft) 

10  10  100         

 Fizetési határidő 
(nap) 

1  10  10         

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    110         

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:-- 

 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 

elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

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: 
Az 1. részszempontnál:  
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.  
Az ajánlati ár nettó Ft összeg; tartalmazza a termékek árát és a dokumentációban foglalt 
valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. 
A fizetési határidő (2. részszempont) 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.  

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



11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő megnevezése: Medibis Orvostechnikai Kft. 
Címe:                                 :1046 Budapest, Jósika utca 12. 
2. sz. rész 
Nettó összára: 6.051.000 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
Ajánlata kiválasztásának indokolása: megfelel valamennyi alkalmassági követelménynek, és 
az ajánlata egyéb szempontokból is érvényes. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -- 

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 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:-- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:2013.06.21 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2013.06.30 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.06.20 
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2013.06.20 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 


