
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,  
1096 Budapest, Haller út 29. 
MAGYARORSZÁG  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„Gyermek extrakorporális keringéstámogató rendszer bérlése, egyedi lehívások szerint” 
A szerzıdés keretösszege 41.760.000 Ft + áfa 
 
Minimum követelmények (mőszaki leírás):  
- A készülék legyen alkalmas a szívátültetésre váró szívizombetegek vérkeringésének  
   fenntartására a szívátültetésig. 
- Funkcióját a rendkívül kis súlyú újszülöttektıl az esetleges túlsúllyal rendelkezı 
   fiatal felnıttig el tudja látni. 
- Legyen képes mindkét kamra munkáját külön-külön vagy együttesen támogatni. 
- Legyen olyan mérető, hogy az egyébként jó fizikai állapotban lévı beteg mobilis 
   maradhasson a kezelés folyamán.  
- Biztonsági okokból és/vagy a beteg mobilitásának biztosítása céljából rendelkezzen 
  akkumulátoros üzemmóddal. 
 
- Mőködése alatt lehessen szabályozni a következı paramétereket: 
   - pumpálás frekvenciája; 
   - systolés nyomás; 
   - diastolés nyomás; 
   - pumpaciklusok (systole-diastole) aránya 
 
CPV kód: 33186000-7 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. 94. § (2) c) pontja szerint, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. 
 
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
Az Intézet rendelkezik egy saját tulajdonú Berlin Heart IKUS típusú extrakorporális 
meghajtóval. Ez a készülék a világon egyedülálló módon, testsúlytól függetlenül (újszülöttıl 
az esetleges túlsúllyal rendelkezı fiatal felnıttekig) alkalmas a keringés hosszú távú – akár 
több hónapi – fenntartására, egyszerre mindkét vérkörben. Amennyiben az extrakorporális 
keringetı rendszer használata orvosszakmailag szükséges, akkor indokolt a meglévı 
eszközünkkel kompatibilis berendezés beszerzése. Ezt az extrakorporális keringetı rendszert 
kizárólag a Biomedica Hungária Kft. tudja szállítani, mivel a Berlin Heart cég termékeinek 
kizárólagos forgalmazója Magyarországon. 
 
5. Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ---- 
 
 
 



6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:  
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció megküldésének napja: 2013. május 
16. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 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: ----- 
c) Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: ----- 
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 1 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont – az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlat-tételi 
lehetıség esetén részenként): 
Ajánlattevı neve: Biomedica Hungária Kft. 
Címe: 1027 Budapest, Ganz u. 16. 
Ajánlati ár elsı két hónapra / készülék: nettó 2.600.000 Ft 
Ajánlati ár elsı két hónapot követıen havonta / készülék: nettó 1.020.000 Ft 
Alkalmasság indoka: Az ajánlat érvényes, és az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés teljesítésére. 
 

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

     Biomedica Hungária 
Kft. 
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c) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felsı határának megadása: 1-10 



d) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felsı határa:  
1-10 
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felsı határa: 1-10.  
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot:  

- Ajánlati ár az elsı 2 hónapra /készülék 
Nettó Ft összeg; az ár tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó 
szolgáltatást; elıny az alacsonyabb érték. A legkedvezıbb (legalacsonyabb) ajánlati 
tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra;  
a következı képlettel számol Ajánlatkérı: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a 
kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott 
érték 
- Ajánlati ár elsı két hónapot követıen havonta / készülék  
Nettó Ft összeg; az ár tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó 
szolgáltatást; elıny az alacsonyabb érték. A legkedvezıbb (legalacsonyabb) ajánlati 
tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra;  
a következı képlettel számol Ajánlatkérı: 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 megadásánál kérjük figyelembe venni a következıket: 
- Ha egy betegen mőszaki okokból – meghibásodás, kötelezı karbantartás, stb. – kell 

készüléket cserélni az nem minısül új bérletnek. 
- Ajánlattevı vállalja, hogy biztonsági okokból egy tartalék készüléket Ajánlatkérı 

rendelkezésére bocsát. 
- A bérleti díj az elsı két hónap folyamán fix összeg, a további díj havi felhasználás 

alapján kerül megállapításra. 
- Minden új betegnél alkalmazásra kerülı készülék alkalmanként lehívásra kerül. Az 

ilyen módon lehívott készülék üzembe állítása elıtt a felek egyeztetnek az adott 
készülék várható bérleti idıtartamáról és az ennek alapján kalkulált díjról. A felek az 
egyeztetésrıl minden esetben kétoldalúan aláírt jegyzıkönyvet vesznek fel. 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: ----- 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevı neve: Biomedica Hungária Kft. 
Címe: 1027 Budapest, Ganz u. 16. 
Ajánlati ár elsı két hónapra / készülék: nettó 2.600.000 Ft 



Ajánlati ár elsı két hónapot követıen havonta / készülék: nettó 1.020.000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlat érvényes, és az ajánlattevı alkalmas a szerzıdés 
teljesítésére. 
 

b) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ----- 

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


