
Osszegez6s az ajinlatok elbirdLisrir6l

l, Az ajfnlatk6r6 neve 6s cfme:
Gottsegen Gyorgy Orsz6gos Kardiol6giarIntezet,l0g6 Budapest, Haller u.29t.

2. A kiiztreszerz6s tfrrya 6s menny'i5{gs3

,,Intraaortikus ballonpumpa 6s Portibilis fels6kateg6ri6s echo k6sziil6k beszerz6se"

l, rfiszt l darab Portibilis fels6kal;eg6ri6s echo k6sziil6k specifikfci6
- 15" LCD monitor
- kardiol6giai kalkul6ci6s csomag
- nagy felbont6sir k6palkot6s
- 2D, M-rn6d, color M-m6d, anat6miai M-m6d, Color Doppler,
Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler,

- Tissue Doppler Imaging -
- beepitett beteg archiv6l6 rendszer
- nagymeretu merevlem ez terilet a trrdciensadatok t6rol6s6ra
- keptov6bbft6s JPG, AVI, DICOM form6tumban CD/DVD-re, USB pendri.,ze-ra
- automatikus k6poptimahz6l6s 2D 6s Doppler iizemm6dokban
- folyamatos szoveti optimahzill|s 2D iizemm6dban
- DVD/CD R/W meghajt6
- be6pitett akkumul6tor
- 1db phased-anay szektor vizsg6l6f'ej
- ldb TEE vizsgSl6fej
- 1db DICOMh|l6zaIi csatlakoztat6s 6s szoftver
- 1db muszerkocsi
- 1db sz6llit6 tfska

2. rflsz: Intraaorticus ballonpumpa konzol specifikic6
- 1 db nem haszn|lt, vagy 2 db demo k6sztil6k - alternativ aj6nlaL, k6ri.ink rnindkEtto verzi6ra
aj6nlatot tenni
- a konzol h6liurnmal toltse meg a hozzd csatlakoztatott kat6tert
- a felfujds 6s a leenged6s idlzitdse legyen EKG-val, vagy invazivanm5rt, a

konzol 6ltal monitorozott nyom6ssal automatikusan vez6relt (,,triggerel6s").
- a triggerel6s modja legyen automaLikusan, a konzol 5ltal kiv6laszthato.
- legyen alkalmas ah6l6zattol fliggetlen akkumuldtoros mukod6sre, min. 180
percig.

- a konzol monitora legyen forgathat6, dontheto, modulrendszere tegye lehetove
a sz6'llitts alatti haszn6latot is

- a rogzito rendszere rendelkezz6k megfelelo szabv6nnyal a sz|llithshoz
- a kerekei legyenek forgathat6k, f6kezhet6k
- rendelkezz6k automatikus p6raelt6'volit6 modullal
- legyen lehetos6g mrnd az aktu6lis param6terek, mind aiaszthsi-, ill. vez6rl6si
torl6net kinyomtatds6ra

- a kezel6s megindit6shhozlegyen e1.6g egyetlen gomb megnyom6sa
- a k6sziil6k legyen kompatibilis hagyom6nyos (,,fluid fill") 6s sz6lopti1,r6rs (,,flber optic")
kat6terrel egyarfint
- legyen lehetos6g nulllzhsraakateLer betegbe tort6nt bevezet6s6t kovetoen is
- sz6loptik6s kat6terrel legyen lehetos6g automatikushasznilIatkozbeni (,,in
vivo") kalibr6ci6ra 6s meghat|rozott idonk6nt, vagy akornyezeti viszonyok



megv 6ltoz6sa eset6n automatikus .,,in vivo" rekalibrf ci6ra
- rendelkezz,en aitmia szoftverrel
- a kezel6s biztons6g6nak novel6se er-ljhb6l kiv6natos, hogy a konzolhoz a

perif6ri6s kering6s ellenorz6s6t lehetov6 tevo Doppler k6sziil6k is j6rjon
- legyen alkalmas gyermekek kezel€,s6re is
- legyen lehetos6g gyermekekben verl6 alkalmazhshoz2,5-20 cm3-es,

felnottekben 2 5 - 5 0 cm3 - es ballontrrat6ter cs atlako zIat6s6r a
- rendelk ezz en tobb s z inti nasztilsi r,ends z errel
- legyen bizfositott mind rragyar-, mind eur6pai szewizhhttlr.

CPV kod: 33 I 12200-0 Ultrahangk6sziil6k
3 3 1 82000-9 Szivseb6szeti k6sziil6kok

3. A vdlasztott elji.rits fajtfja:
Hirdetm6ny kozzetetele ndlkiili t6rgyal6sos a Kbt. 122. S (7) a) szerint.

4. Hirdetm6ny n6lkiili tirgyalfisos eljdrfs esetdn az eljf,ris alkalmazzfsft megalapozri
kiirtilm6nyek ismertet6se:
A beszerzds 6r16ke nem 6fie el a nett6 25 milli6 forintot, 6s nem kellett egybesz6mitani az
aj6nlatk6r6 m6s beszerzesevel, ezerL ajfinlatkero a Kbt. I22. $ (7) a) pontjar szerinti elj6r6st
folytatta le.

5" Hivatkozis az eldzetes iisszesitett tfj6koztatfra, illetdleg ^z icl6szakos el6zetes
tfjflkoztat6ra 6s kdzz0t6tel6nek narpja: ---

6. Hivatkozfis az eljfr:ist megindLit6, illet6leg meghirdetd hirdetm6nyre (felhiv6sra) 6s

kdzzfit6telfinek/megkiild6s6nek na pj a :

Aj6nlatt6teli felhivds 6s dokumenthciS megkiild6s6nek napja:2013.jrinius 18,

7. a) Eredm6nyes volt-e az eljdrilsr mindk6t r6sz tekintet6ben igen
b) Eredm6nytelen eljrirr{s eset6n az eredm6nytelens6g indoka, valamint a Kbt. 76. $ (1)
bekezd6s d) pontja szerinti eredm6nytelens6gi esetben a kiizbeszrerz6sre tervezett
anyagi fedezet iisszege, 6s annilk megaddsa, hogy az mikor 6s milyen okbril keriilt
elvonfsra, 6tcsoportositfsra: ----
c) Az eredm6nytelen eljfr{st kiivetden indul-e rij elj6ris: ----

8. A benyfjtott ajrinlatok sz6ma (t:6szajhnlat-t6teli lehet6s6g eset6n r6szerrk6nt):
L r6sz:2 db
2. resz: I db

9. a) Az 6rv6nyes ajfnlatot tev6k neve, cfme, alkalmassriguk indokolfs:l 6s ajrinlatuknak
az 6rt0kel6si szempont - az iisszess6g6ben legeldnyiisebb ajinlat kivjilasztfsa eset6n
annak r6szszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet6leg elemei (r6szajfnlat-t6teli
lehet6s6g eset6n 16szenk6nt):
1. r6sz:
Aj6nlattevo: MED-EN Trade Kft.
Cime: 8000 Sz6kesfeh6rv6r, FIad u. 1-3., 1. em. 105.
Nett6 ajhnlati 6r: |L 300.000 Ft/1 dtr
Fizet6si hat6rido: 30 nap



Alkalmass6g indokl6sa: az ajhnlat 6rv6nyes, 6s az ajdnlalf"ev6 alkalmas d szerzodls
teljesit6sdre.

Ajdnlattevo: HUN-MED Kft.
Cime: 2040 Budaors, K6roly kir6ly it 40,
Nett6 ajhnlati 6r: 10.470.000 Ft/l db
Fizet6si hatdrido: 60 nap
Alkalmass6g indokl6sa: az ajfunlat 6rv6nyes, 6s az ajdnlattevo alkalmas a szerzodds
teljesit6s6re.

2. r6sz:
Aj6nlattevo : Biomedica Hung6ria Kft .

Cime: 1027 Budapest, Ganz u, 16.

Nett6 ajhnlati 6r: 13.000.000 Fyl db rij k6szril6k
6s

Nett6 ajhnlati 6r:26.000.000Ft12 db demo k6sziil6k
Fizet6si hatirrido: 60 nap
Alkalmass6g indokl6sa: az ajdnlat 6rv6nyes, 6s az ajhnlattevo alkalmas a szerzodls
teljesit6s6re.

b) Az a) pont szerinti ajinlatok 6rt6kel6se a kiivetkez6 tfblfizatba foglalva
(rdszajfnlat-t6teli lehet6s6g eset6n r6szenk6nt):

1. r6sz:

Az elbir6l6s

16szszempondai
(adott esetben

alszempontjai is)

A r6szszempontok

srilysz6mai
(adott esetben az

alszempontok
srilysz6mai is)

n/lED-EN Trade Kft. HUN-MED Kft. Az ajhhlattev6 neve:

Ert6kel6si
pontsz6m

Ert6kel6si
pontsz6m
6s

srilysz6m
szorzata

Ert6ke16si
pontsz6m

Erteke l6si
pontsz6m
6s

srilysz6m
szorzata

Ert6ke16si
pontszhm

Ert6kel6si
pontsz6m
6s

sulysz6m
szorzata

Nett6 ajdnlati 5r t2 ),it65 1,1,186 l_0,000 l_20,000

Fizet6si hatii rid6
(nap)

1 i,000 ;,000 l-0,000 l_0,000

A sflysz6mmal
szorzoll
6rt6kelesi
pontsz6mok
osszegei

airinlattev6nk6nt:

116,186 130,000

Adott esetben a r6szszempontokra adott po:ntsz6m szciveges 6rt6kel6se:

2. rfisz:
Biomedica Hungdria

Kft.
Alternativ aiSnlat

Az aj6rilaltev6 neve:

Az elbir6l6s A r6szszempontok

rdszszempontjai
(adott esetben

alszempontiai is'

srilysz6mai
(adott esetben az

alszemoontok

Ert6kel6si
pontsz6m

Ert6ke16si
pontsz6m
6s

Ert6kelesl
pontsz6m

-bfiekel6si
pontszSm
6s

Eltekel6si
pontsz6m

Ert6ke16
si
oontszh



srilysz6mai is) sirlysz6m
szorzala

sirlysz6m
szotzala

mes
srilysz6
m
szorzala

tlett6 ajilnlati 5r T2 LCt,000 [20,000

:izet6si hatdrid6
nap)

1 10,000 10,000

\ srilysziimmal
izorzotl
!rt6kel6si
lontsz6mok
isszegei

Lirinlattevonk6nt:

t30,000

tlett6 ajiinlati dr L2 l_0,000 t20,000

:izet6si hatd rid6
nap)

10,000 l.0,000

\ srilysz6mmal
izofzotl
!rt6kel6si
rontsz6mok
)sszegei

tlSnlattev6nk6nti

[30,000

\dott esetben a r6szszempontokra adott pontsz6m szoveges 6rtekel6se:

c) Az iisszess6g6ben legel6nyiisebb ajfnlat kiv{lasztfsa eset6n az 6rt6kel6s sor6n
adhat6 pontszfm als6 6s felsd hat{rr{nak megadisa: i-10

d) Az iisszess6g6ben legel6nyiisebb ajrinlat kivrilasztfsa eset6n annal( a m6dszernek
(mridszereknek) az ismertet6se, amellyel az ajfnlatk6r6 megadta az ajrinlatok
r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthatdrok kiiziitti
pontszfmot:
R6szszempont Srilysz6m
t. Aj6nlati 6r (nett6 Ft) 12

2.Fizetesihatdrido (nap) 1

Az osszess6g6ben legelonyosebb aj6nlat kiv6laszt6s6nak 6rt6kel6si szemlrontja eseten az
aj6nlatok rdszszempontok szerintr tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sor6n adhat6 pontsz6m als6
6s felso hatdra: 1-10
Az I . rlszszempontnill: a legkedv ez'6bb (legalacsonyabb) ajhnlati tartalmri elem
a maxim6lis pontsz6mot (10) kapja, a tobbi pont a megajAnlott legjobb tartalmi
elemhez viszonftva a kovetkezo k6plettel keri.il meghattrozilsra:4 : (Amin / Aa) x
10 x sflyszdm, ahol:A: a kapott pontsz6m, Amin: a legalacsonyabb 6rt6k, Aa:
az adottp6lyaz6 6ltal megaj6nlott ert6k.
Az ajhnlati 6r nett6 Ft osszeg; tafialmazza a term6kek 6rht 6s a dokumentdci6ban foglalt
valamennyi kapcsolod6 szolgfitat|st.
A fizet6si hathrido (2. rdszszempont.) vonatkozds6ban: B : (BalBmax) x 10 x srillrszdm, ahol:
B: a szhmitott sirlyozott pontsz6m, Ba: az adott piiyhz6 6lLaI adott 6rt6k, Bmax: a

legmagasabb 6rt6k. Minimum a Kbt. 130. $ (3) szerinti 30 nap, maximum a Kbt. 130. $ (4)
szerinti 60 nap.



10. Az 6rv6nytelen ajfnlatot tev6k neve, cime 6s az 6w6nytelens6g indoka: ----

11. a) Eredmdnyes eljfrfs esetrin a nyertes ajdnlattev6 neve, cime, az ellenszolgiltatds
iisszege 6s ajfnlata kivflasztfsdnak indokai:
1. r6sz:
Ajdnlattevo: HUN-MED Kft.
Cime: 2040 Bud,aors, K6roly kirAly it 40.
Nett6 ajdrnlati 6r: 10.470.000 Ft/1 db
Ajdnlat kivdlaszt6s6nak indoklilsa: az aj|nlattevo alkalmas a szerzodls teljesit6s6re, az ajhnlat
6rv6nyes, 6s osszess6geben a legkedvezobb.

2. r6sz:
Aj dnlattevo: Biomedica Hung6ria Kft.
Cime: 1027 Budapest, Ganz u. 16.

Nett6 ajirnlati 6r: 13.000.000 Ft/1 db rij k6sziil6k

b) A. nyertes ajfnlatot kii,ret6 legkedvez6bb aj:inlatot tev6 neve, cfme, az
ellenszolgfltatfs iisszege 6s ajfnlal;a kiv:ilasztrisfnak indokai: -

12. A kdzl>eszerz6snek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesft6s6hez az ajinlattevf
alvfllalkoz6t kivin ig6nybe venni:

a) A nyertes aj:{nlattev6 ajrinlatdban: ----
b) A nyertes ajrinlatot kiivet6 legkedvez6bb ajr{nlatot tev6 ajinlatfban:----

13. A 12. pont szerinti r6sz(ek) tekintet6ben a kiizbeszerzds 6rt6kdnek ti-z szinal6k6t
meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kiv:lnt alvrillalkoz6(k), r,alamint a kiizbeszerz6snek
az a szhzal6kos arfnya, amelynek. teljes(t6s6ben a megjeliilt ;alvfllalkozfk kdzre fognak
mtikiidni:

a) A nyertes ajfnlattev6 ajdnlatriban: ----
b) A nyertes aj:inlatot kiivet6 legkedvez6bb ajrinlatot tev6 ajinlati.}.an: ----

14. Az alkalmassrig igazolds:iban r6.szt vev6 szervezetek, 6s azorr alkalmassfgi
kiivetelm6nyek megjeliil6se, amel;zek igazolflsa 6rdek6ben az ajinlattevd ezen szervezet
er6fo116saina (is) trimaszkodik:

a) A nyertes ajrinlattev6 aj6nlat6ban: ----
b) A nyertes ajrinlatot ktivetd legkedvez6bb ajfnlatot tev6 ajinlatfban: ---

15. a) A szerz6d.6skiit6si tilalmi idtiszak IKbt. 124. g (6) bekezd6sl kezddnapja:
2013. jrilius 24.

b) A szerz6d6skiit6si tilalmi id(iszak IKbt. 124. $ (6) bekezrl6sl utols6 nrapja:
2013. augusztus 02.

16. Az iisszegez6s elk6szit6s6nek id6pontjaz 2013.jrilius 22.

17. Az iisszegez6s megktild6s6nek id6pontja: 2013. jrilius 23.

18. Az iisszegez6s m6dosit:isfnak indoka:

19. Az iisszegez6s m6dositfsfnak id6pontja:



20. A m6dositott iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja:

21. Az tisszegez6s javitflsinak indoka:

22. Az 6sszegez6s javitisfnak id6pontja:

23. A j avitott iisszegez6s me gkiildds6nek id6pontj a:

24.Egy6b inform6ci6k:


