
 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Szőtt műtéti kötszerek beszerzése 
 

 
 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Kbt. 122/A. § szerint 
 

Szőtt műtéti kötszerek beszerzése 

1.  sz. rész 
Szőtt hajtogatott lap 

Méret Mennyiség   

5cmX5cm (kiterítve 
20cmX20cm) ±10% 

60 000 db 

5cmX10cm (kiterítve 
20cmX40cm) ±10% 

190 000 db 

7,5cmX10cm (kiterítve 
30cmX40cm) ±10% 

20 000 db 

Jellemzők: 100% tiszta pamutból készült, porzásmentesített, 
klórmentesen fehérített, nem steril, tökéletes nedvszívó tulajdonsággal 
rendelkező sebkötöző lap.  
 
A négyzet és téglalap alakúra hajtogatott (mérettől függően) és 
szorosan egymásra helyezett mullszövetből nem lógnak ki 
fonaldarabok. A biztonságos alkalmazás érdekében behajtogatott 
szélekkel készül. A mull-lapok minimum 17 szálasak (1cm²), 16 
rétegűek.  10cmX10cm (kiterítve 

40cmX40cm) ±10% 
350 000 db 

2.  sz. rész 
Hasi törlők 

      

Jellemzők: 100% tiszta pamutból készült, porzásmentesített, 
klórmentesen fehérített, nem steril,  tökéletes nedvszívó tulajdonsággal 
rendelkező, vér és egyéb testnedvek felszívására alkalmas sebtörlő. 
 
Minimum 17 szálas (1cm²), 6 rétegű,  a rétegek egymásra helyezve a 
szélén úgy vannak összevarrva, hogy a mullszövetből szálak nem 
lógnak ki. A hasi törlő a közepén mindkét irányban levarrt, ezzel 
megakadályozva a lapok egymáson történő elcsúszását.  

30cmX40cm ±10% 75 000 db 

3. sz. rész 
 Szőtt gömbtörlő 

      

Jellemzők: 100% tiszta pamutból készült, porzásmentesített, 
klórmentesen fehérített, nem steril, tökéletes nedvszívó tulajdonsággal 
rendelkező gömb alakú törlő. 
 
 A mullszövet kiterítve 30cmX30cm, minimum 17 szálas (1cm²). A 
vágott szélek a készítésnél a gömb alak belsejébe kerülnek, így a gömb 
kilógó pamutszálaktól mentes A törlő gömb alakját a hőre nem 
lágyuló, szilikon, kb. 1 cm átmérőjű gumi biztosítja. A gömb átmérője 
30-35 mm, súlya 2g ±10%. 

30cmX30cm ±10% 
(4-es méret) 

10 000 db 



4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: az árubeszerzés értéke nem éri el a nettó 25 millió forintot, 
ezért ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § bekezdés szerinti eljárást folytatja le. 
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. november 11. 
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 követően indul-e új eljárás:   

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 
1. Rész:3    2. Rész:3  3. Rész:3    

 
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:  
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 
Címe:     9027 Győr, Csörgőfa sor 4. (Ipari Park)                          
 
1. sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 4.738.100 Ft 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 4.341.750 Ft 
 
Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 30+30 nap 
 
 
2. :  Ajánlattevő megnevezése:    
DISPOMDICOR Zrt.  
Címe:     4037 Debrecen, Füredi út 98.                          
 
1. sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 4.035.000 Ft 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 3.975.000 Ft 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 72.000 Ft 
 
Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 
 



3. :  Ajánlattevő megnevezése:   
 bella-Hungária Kft. 
Címe:     3394 Egerszalók, Külső sor út 2.                         
 
1. sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 4.703.300 Ft 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 4.050.000  Ft 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 93.400 Ft 
 
Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 
 

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



           

  Wolf Orvosi Műszer Kft Dispomedicor Zrt. bella-Hungária Kft. 

1. rész 
Szőtt hajtogatott lap Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott érték Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   4 738 100 Ft 8,52 102,19 4 035 000 Ft 10,00 120,00 4 703 300 Ft 8,58 102,95 

Fizetési határidő 1   60 10,00 10,00 60 10,00 10,00 60 10,00 10,00 

Összesített pontszám     
    

112,19 
    

130,00 
    

112,95 

            

  Wolf Orvosi Műszer Kft Dispomedicor Zrt. bella-Hungária Kft. 

2. rész 
Hasi törlő Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott érték Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   4 341 750 Ft 9,16 109,86 3 975 000 Ft 10,00 120,00 4 050 000 Ft 9,81 117,78 

Fizetési határidő 1   60 10,00 10,00 60 10,00 10,00 60 10,00 10,00 

Összesített pontszám     
    

119,86 
    

130,00 
    

127,78 

               

  Dispomedicor Zrt. bella-Hungária Kft.  

3. rész 
Szőtt gömbtörlő Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

   

Ár 12   72 000 Ft 10,00 120,00 93 400 Ft 7,71 92,51    

Fizetési határidő 1   60 10,00 10,00 60 10,00 10,00    

Összesített pontszám     
    

130,00 
    

102,51 
  

 

 
(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: 

 
Részszempont      Súlyszám 
 
1. Ajánlati ár (nettó Ft)     12 
2. Fizetési határidő (nap)    1 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-10 
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. § és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) szerinti 30 nap, 
maximum a Kbt. 130. § és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) szerinti 60 nap. 
 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. - 3. rész: 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőt (Ajánlati felhívás 
12.2 M3) pontja alapján kérjük elektronikusan megküldeni a 3. rész Szőtt gömbtörlőre 
vonatkozó az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletnek, vagy a 
93/42 EC irányelvnek való megfelelést igazoló dokumentumot, továbbá amely eszközöknél a 
megfelelőség értékelésénél kijelölt szervezet szükséges, azokban az esetekben a kijelölt 
szervezet által a 4/2009 (III. 17.) EüM rendelet alapján kiállított tanúsítványt.), mely 
hiánypótlást az ajánlattevő nem nyújtotta be, ezért Ajánlatkérő az eredeti ajánlatot vette 
figyelembe, mely alapján ajánlattevő nem felel meg az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban előírt alkalmassági feltételnek, ezért a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján ajánlata érvénytelen. 

 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő megnevezése:   DISPOMDICOR Zrt.  
Címe:     4037 Debrecen, Füredi út 98.                          
 
1. sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 4.035.000 Ft 
Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 



Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb 
ajánlat. 
 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 3.975.000 Ft 
Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb 
ajánlat. 
 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 72.000 Ft 
Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb 
ajánlat. 
 

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: 2014.01.28. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.02.06. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:  2014.01.24. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2014.01.27. 
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: --- 


