
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı 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: 
Szállítási szerzıdés mellkasi szívók, szőrık, filterek beszerzéséhez azzal, hogy a B melléklet-
ben elıírt mennyiségektıl - az egységár vagy más szerzıdéses feltételek módosítása nélkül - 
Ajánlatkérı mínusz 30 százalékkal eltérhet (mind a 16 rész esetében).  
Összesen 16 részben, a B mellékletben felsoroltak szerint.  
 
3. A választott eljárás fajtája:  
121. § (1) bekezdés b) pont, hirdetményes, nyílt 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: --- 
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: 
Közzététel dátuma: 2014.03.14. 

Iktatószám: 4380/2014 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
részben igen, eredménytelen részek: 3., 5., 6., 7., 10., 11., 15., 16. sz. részek 

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: 
3. rész: 76. § (1) c) fedezet nem került elvonásra, az ajánlatok bontását megelızıen 
felolvasásra került fedezet összegét meghaladja az ajánlati ár. 
5. rész: 76. § (1) a) 
6. rész: 76. § (1) a) 
7. rész: 76. § (1) a) 
10. rész: 76. § (1) a) 
11. rész: 76. § (1) a) 
15. rész: 76. § (1) a) 
16. sz. rész: 76. § (1) b) 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: nem 
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 
1. 1 



2. 2 
3. 1 
4. 1 
5. 0 
6. 0 
7. 0 
8. 1 
9. 1 
10. 0 
11. 0 
12. 1 
13. 1 
14. 2 
15. 0 
16. 1 

 
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): 
 
1, Ajánlattevı megnevezése: MedlineS Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. 

14. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 3.300.000 Ft+ Áfa 
Fizetési határidı: 30 nap 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevı a fenti rész vonatkozásában megfelel az elıírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 
2, Ajánlattevı megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 

1. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 3.343.420 Ft+ Áfa 
2. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 6.791.400 Ft+ Áfa 
3. sz. rész: Nettó ajánlati összár:      1.487.500 Ft+ Áfa 
4. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 443.100 Ft+ Áfa 
8. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 7.796.000 Ft+ Áfa 
9. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.282.000 Ft+ Áfa 
12. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 2.010.000 Ft+ Áfa 
13. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.040.000 Ft+ Áfa 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevı a fenti részek vonatkozásában megfelel az elıírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 
3, Ajánlattevı megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 

2. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 11.668.800 Ft+ Áfa 
14. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.856.400 Ft+ Áfa 
Fizetési határidı minden rész esetében 30 nap. 

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevı a fenti részek vonatkozásában megfelel az elıírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 



b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetıség esetén részenként): 
1. rész: Újszülött és 
csecsemı mellkasi 
szívórendszer   CPP Budapest Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 3 343 420   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 
Pontszám összesen       110,00 
       
2. rész: Felnıtt mellkasi 
szívórendszer   CPP Budapest Kft. Planmed Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 6 791 400   10,00 100,00 11 668 800   5,82 58,20 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 30 5,00 5,00 
Pontszám összesen       110,00     63,20 
        

3. rész: Lélegeztetı filter 
felnıtt betegek részére   CPP Budapest Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 1.487.500   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 
Pontszám összesen       110,00   
 
        

4. rész: Lélegeztetı filter 
gyermekek részére   CPP Budapest Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 443 100   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 
Pontszám összesen       110,00 
       
8. rész: Csapra szerelhetı 
vízszőrı 2 hétig 
használható csere nélkül, 
Csapra szerelhetı 
vízszőrıhöz adapter   CPP Budapest Kft.       

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám       

Ajánlati ár  10 7 796 000   10,00 100,00       
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00       
Pontszám összesen       110,00       
         
9. rész: Zuhanyra 
szerelhetı vízszőrı, 
Zuhanyra szerelhetı 
vízszőrıhöz adapter   CPP Budapest Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

  



Ajánlati ár  10 1 282 000   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 
Pontszám összesen       110,00 
     
12. rész: Infúziós üveghez 
krisztaloid oldatok 
szőrésére alkalmas filter   CPP Budapest Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 2 010 000   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 
Pontszám összesen       110,00 
       
13. rész: Infúziós szőrı -
0,2 mikr. Intravénás filter 
szett   CPP Budapest Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 1 040 000   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 60 10,00 10,00 
Pontszám összesen       110,00 
       
14. rész: 
Hemoconcentrator 
felnıttek részére 
csıkészlettel együtt 
szettben   MedlineS Kft Planmed Kft. 

Szempont  Súlyszám 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  10 3 300 000   5,63 56,25 1 856 400   10,00 100,00 
Fizetési határidı  1 30 10,00 10,00 30 10,00 10,00 
Pontszám összesen       66,25     110,00 

 
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: 
Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában: 
1. Ajánlati ár – súlyszám: 10 
Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi 
kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérı az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mind-
összesen ajánlati árakat hasonlítja össze. 
A legkedvezıbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, 
a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következı képlettel kerül 
meghatározásra: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol:A: a kapott pontszám, Amin: a leg-
alacsonyabb érték, Aa: 
Az adott pályázó által megajánlott érték. 
2. Fizetési határidı – súlyszám: 1 
A fizetési határidı vonatkozásában: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: a számított sú-
lyozott pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték. Mini-
mum a Kbt. 130. § (3) és a Ptk. szerinti 30 nap, maximum a Ptk. szerinti 60 nap.  



 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Planmed Kft. (1223 Budapest, Kistétény u. 16.) ajánlata a 16. sz. rész vonatkozásában:  
Kbt. 74. § (1) d): nem felel meg a kiírásnak, mert nem lippid szőrı a C3 és anafilatoxin 
szőrésre. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
2, Ajánlattevı megnevezése: CPP Budapest Kft. 
Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33. 

1. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 3.343.420 Ft+ Áfa 
2. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 6.791.400 Ft+ Áfa 
4. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 443.100 Ft+ Áfa 
8. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 7.796.000 Ft+ Áfa 
9. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.282.000 Ft+ Áfa 
12. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 2.010.000 Ft+ Áfa 
13. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.040.000 Ft+ Áfa 
Fizetési határidı minden rész esetében 60 nap. 

Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı ajánlata a fenti részek vonatkozásában 
érvényes, és az összességében legelınyösebb ajánlat. 
 
3, Ajánlattevı megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 

14. sz. rész: Nettó ajánlati összár: 1.856.400 Ft+ Áfa 
Fizetési határidı minden rész esetében 30 nap. 

Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı ajánlata a fenti részek vonatkozásában 
érvényes, és az összességében legelınyösebb ajánlat. 

 
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: -- 
Planmed Kft 14. rész: csomagolás 
 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:-- 
Planmed Kft 14. rész: Medica Spa :M3 referencia adása 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: -- 



 
15. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdınapja: 2014. június 
6. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. június 
16. 
 
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2014. június 6. 
17. Az összegezés megküldésének idıpontja: 2014. június 6. 
 
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: -- 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


