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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
AK02685 
Haller út 29. 
1096 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Coronaria stent és nyomásmérő vezetődrót beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével. 
14 részben, a B mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a teljesítés során a 
dokumentációban előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek 
módosítása nélkül) –30%-kal eltérhet. 
EFI keret a gyógyszerkibocsátó stentekre: 154 156 693 HUF. 
Becsült érték áfa nélkül: 396 004 500 HUF 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Uniós nyílt. 
 
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: 
2014/S 079-138394 
23/04/2014 
és 
2014/S 102-178042 
28/05/2014 
 
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. sz. rész:2   6. sz. rész:4   11. sz. rész:2 
2. sz. rész:3   7. sz. rész:2   12. sz. rész:1 
3. sz. rész:5   8. sz. rész:2   13. sz. rész:2 
4. sz. rész:2   9. sz. rész:2   14. sz. rész:1 
5. sz. rész:4   10. sz. rész:3 
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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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
 Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 

 
6. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 8.900.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Crossing profil 3,0mm-es stentnél: 0,039” 
- Markerek a stenten: nem 
- Méret mátrix: 87 db 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
13. rész 

Nettó Ft ellenérték összesen: 11.460.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM): 4 ATM 
- Méretválaszték: 35 db 
- Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F): 12 F 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
14. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 1.799.500 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM): 4 ATM 
- Méretválaszték: 86 db 
- Kisebb vezető katéter méret, 25 mm-es ballonnál (F): 12 F 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 
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Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft 
 Címe: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. 
 

3. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 19.470.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm): 15,9 
- Modurális gyártástechnológia: igen 
- Méret mátrix (db): 42 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
7. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 32.985.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 16 
- Méretmátrix (db): 48 
- DM indukció megléte (IFU): igen 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
9. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 32.985.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) /3,0 mm-es 

stentnél: 15,9 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 1,09 mm (0,043” in.) 
- MVD indikáció negléte (IFU): igen 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 

 
 
Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft 
 Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
 

10. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 7.125.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Méret mátrix (db): 25 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,044” (1,11 mm) 
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél: 0,00492” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
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12. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 109.750.000 Ft 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 

 
 
Ajánlattevő megnevezése: ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi Műszer- és Elektrotechnikai Kft 
 Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20. 
 

6. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 9.376.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,032” 
- Markerek a stenten: nem 
- Méret mátrix (db): 106 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő 60 nap. 
 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft 

 Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. 
 

2. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 13.170.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 18 ATM 
- Méret mátrix (db): 52 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,040” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
7. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 31.350.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 18 ATM 
- Méret mátrix (db): 64 
- DM indikáció megléte (IFU): igen 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
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8. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 31.350.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél: 0,65 
- Elérhető kétféle hatóanyaggal: nem 
- >4,0 mm átmérőben is elérhető: nem 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: Vascular Venture Kft 
 Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3. 
 

1. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 27.600.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 18 
- Méret mátrix (db): 48 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,04” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
8. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 36.000.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél: 0,4 mm 
- Elérhető kétféle hatóanyaggal: igen 
- >4,0 mm átmérőben is elérhető: igen 

 
9. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 36.000.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülte (mm) / 3,0 mm-es 

stentnél: 12,76 mm 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,04” 
- MVD indikáció megléte (IFU): nem 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
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11. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 18.000.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,04” 
- Markerek a stenten: nem 
- Abluminális gyógyszerkibocsátás: nem 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 30 nap. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: B.Braun Medical Kft 
 Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
 

6. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 12.498.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,0032” 
- Markerek a stenten: nem 
- Méret mátrix (db): 79 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő 60 nap. 

 
Ajánlattevő megnevezése: Medico-Digitalis Kft 
 Címe: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. 
 

2. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 17.367.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 16-18 ATM 
- Méret mátrix (db): 72 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,032” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
3. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 17.367.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm): 12,56 mm 
- Moduláris gyártástechnológia: nem / egyenértékű technológia 
- Méret mátrix (db): 72 db 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
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6. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 11.578.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,032” 
- Markerek a stenten: igen 
- Méret mátrix (db): 72 db 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft 
 Címe: 1025 Budapest, Fajd u. 2/b. 
 

4. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 19.470.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Méret mátrix (db): 66 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,037” 
- Strut vastagság / 3,00 mm-es stentnél: 0,0024” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
10. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 11.992.500 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Méret mátrix (db): 54 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,039” 
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél: 0,0024” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 
 
Ajánlattevő megnevezése: Medtech Kft 
 Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 
 

2. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 14.100.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 16 ATM 
- Méret mátrix (db): 38 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,039” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
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10. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 16.500.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- Méret mátrix (db): 44 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,045” 
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél: 0,0047” 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: Biomedica Hungária Kft 
 Címe: 1027 Budapest, Ganz u. 16. 
 

5. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 19.500.000 Ft 

 
Műszaki követelmények: 

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: 18 ATM 
- Méret mátrix (db): 38 db 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,038” inch = 0,9652 mm 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
11. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 14.250.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: 0,039” 
- Markerek a stenten: igen 
- Abluminális gyógyszerkibocsátás: igen 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
13. rész 

Nettó Ft ellenérték összesen: 10.000.000 Ft 
 

Műszaki követelmények: 
- RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM): 3.0 ATM 
- Méretválaszték: 4 db 
- Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F): 12 Fr 

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
Fizetési határidő valamennyi rész tekintetében 60 nap. 
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 

1. rész: Általános 
célú coronaria 
stentek   Vascular Venture Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 69 000 27 600 000   10,00 1 000,00 

Fizetési határidő  1   30 10,00 10,00 

RBP (ATM) / 3,0 

mm-es stentnél 10   18 10,00 100,00 

Méret mátrix (db) 10   48 10,00 100,00 

Crossing profil / 3,0 

mm-es stentnél 10   0,0400 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 310,00 
 

 

 
2. rész: 
Általános 
célú, 
CoCr 
ötvözet 
stentek   Medico-Digitális Kft. MedlineS Kft Medtech Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 
egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  

nettó 
egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  

nettó 
egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati 

ár  100 57 890 17 367 000   7,83 782,50 43 900 13 170 000   10,00 1 000,00 47 000 14 100 000   9,41 940,64 

Fizetési 

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

RBP 

(ATM) / 

3,0 mm- 10   16 1,00 10,00   18 10,00 100,00   16 1,00 10,00 
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es 
stentnél 

Méret 
mátrix 

(db) 10   72 10,00 100,00   52 4,71 47,06   38 1,00 10,00 

Crossing 
profil / 

3,0 mm-

es 
stentnél 10   0,0320 10,00 100,00   0,0400 1,00 10,00   0,0390 2,125 21,25 

Pontszám 

összesen         1 002,50       1 167,06       991,89 

 

3. rész: Oldalág-eléréshez optimalizált stentek   Medico-Digitális Kft. Medtronic Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 57 890 17 367 000   10,00 1 000,00 64 900 19 470 000   9,03 902,79 

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

Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete 

(mm) / 3,0 mm-es stentnél  10   12,56 1,00 10,00   15,900 10,00 100,00 

Moduláris gyártástechnológia 10   nem 1,00 10,00   igen 10,00 100,00 

Méret mátrix (db) 10   72 10,00 100,00   42 1,00 10,00 

Pontszám összesen         1 130,00       1 122,79 
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4. rész: Passzív 
bevonatos stentek   Biotronik Hungária Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 64 900 19 470 000   10,00 1 000,00 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00 

Méret mátrix (db) 10   66 10,00 100,00 

Crossing profil / 3,0 

mm-es stentnél 10   0,0370 10,00 100,00 

Strut vastagság 10   0,0024 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 310,00 

 

5. rész: Markeres 
stentek   Biomedica Hungária Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 65 000 19 500 000   10,00 1 000,00 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00 

RBP (ATM) / 3,0 

mm-es stentnél 10   18 10,00 100,00 

Méret mátrix (db) 10   38 10,00 100,00 

Crossing profil / 3,0 

mm-es stentnél 10   0,0380 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 310,00 
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6. rész: 
Stentek 
nehéz 
anatómiához   B. Braun Medical Kft. Elektro-Oxigén Kft. Medico-Digitális Kft. Sutura Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  
nettó 

egységár 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott  
nettó 

egységár 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott  
nettó 

egységár 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott  
nettó 

egységár 
Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  100 62 490 12 498 000   7,41 740,90 46 880 9 376 000   9,54 954,31 57 890 11 578 000   7,92 791,83 44 500 8 900 000   10,00 1 000,00 

Fizetési 

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

Crossing 
profil / 3,0 

mm-es 

stentnél 10   0,0032 10,00 100,00   0,0320 10,00 100,00   0,0320 10,00 100,00   0,0390 1,00 10,00 

Markerek a 

stenten  10   nem 1,00 10,00   nem 1,00 10,00   igen 10,00 100,00   nem 1,00 10,00 

Méret mátrix 

(db) 10   79 2,85 28,53   106 10,00 100,00   72 1,00 10,00   87 4,97 49,71 

Pontszám 

összesen         889,43       1 174,31       1 011,83       1 079,71 

 

 

7. rész: Workhorse gyógyszerkibocsátó 
stent   MedlineS Kft. Medtronic Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 209 000 31 350 000   10,00 1 000,00 219 900 32 985 000   9,55 955,39 

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

RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél 10   18 10,00 100,00   16 1,00 10,00 

Méret mátrix (db) 10   64 10,00 100,00   48 1,00 10,00 
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DM indikáció megléte (IFU) 10   igen 10,00 100,00   igen 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 310,00       1 085,39 

 

8. rész: Gyógyszerkibocsátó stent in-stent 
restenosishoz   MedlineS Kft. Vascular Venture Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  nettó 
egységár 

Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott  nettó 
egységár 

Megajánlott 
érték Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ajánlati ár  100 209 000 31 350 000   10,00 1 000,00 240 000 36 000 000   8,84 883,75 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00   30 5,50 5,50 

Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél (mm-ben 

kérjük megadni) 10   0,6500 1,00 10,00   0,4000 10,00 100,00 

Elérhető kétféle hatóanyaggal 10   nem 1,00 10,00   igen 10,00 100,00 

 >4,0 mm átmérőben is elérhető 10   nem 1,00 10,00   igen 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 040,00       1 189,25 
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9. rész: Jó oldalág elérhetőséget biztosító 
gyógyszerkibocsátó stent   Medtronic Kft. Vascular Venture Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 219 900 32 985 000   10,00 1 000,00 240 000 36 000 000   9,25 924,63 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00   30 5,50 5,50 

Strutserülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete 

(mm) / 3,0 mm-es stentnél  10   15,9 10,00 100,00   12,76 1,00 10,00 

Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél 10   0,043 1,00 10,00   0,040 10,00 100,00 

MVD indikáció megléte (IFU)  10   igen 10,00 100,00   nem 1,00 10,00 

Pontszám összesen         1 220,00       1 050,13 

 

 

10. rész: 
Gyógyszerk
ibocsátó 
stent AMI-
hoz   Biotronik Hungária Kft. Medtech Kft. Premier G. Med Cardio Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 159 900 11 992 500   6,35 634,71 220 000 16 500 000   4,89 488,64 95 000 7 125 000   10,00 1 000,00 

Fizetési 

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

Méret 
mátrix (db) 10   54 10,00 100,00   44 6,90 68,97   25 1,00 10,00 
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Crossing 
profil / 3,0 

mm-es 

stentnél 10   0,0390 10,00 100,00   0,0450 1,00 10,00   0,0440 2,50 25,00 

Strut 

vastagság / 

3,0 mm-es 
stentnél  10   0,0024 10,00 100,00   0,0047 1,79 17,86   0,00492 1,00 10,00 

Pontszám 

összesen         944,71       595,46       1 055,00 

 

11 rész: Kiváló láthatóságú 
gyógyszerkibocsátó stent   Biomedica Hungária Kft. Vascular Venture Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 190 000 14 250 000   10,00 1 000,00 240 000 18 000 000   10,00 1 000,00 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00   30 5,50 5,50 

Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél 10   0,0390 10,00 100,00   0,0400 1,00 10,00 

markerek a stenten 10   igen 10,00 100,00   nem 1,00 10,00 

abluminális gyógyszerkibocsátás  10   igen 10,00 100,00   nem 1,00 10,00 

Pontszám összesen         1 310,00       1 035,50 
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12. rész: 
Nyomásmérő 
vezetődrót   Premier G. Med Cardio Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 219 500 109 750 000   10,00 1 000,00 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00 

Pontszám összesen         1 010,00 

 

13. rész: Ballonkatéter aorta valvuloplasztikához (BAV) 
és TAVI előkészítéshez   Biomedica Hungária Kft. Sutura Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Megajánlott  nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 250 000 10 000 000   10,00 1 000,00 286 500 11 460 000   8,85 885,34 

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

RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél 10   3 1,00 10,00   4 10,00 100,00 

Méret választék (db) 10   4 1,00 10,00   35 10,00 100,00 

Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F) 10   12 10,00 100,00   12 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 130,00       1 195,34 
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14. rész: 

Ballonkatéter TAVI 

utódilatációhoz   Sutura Kft. 

Szempont  Súlyszám 

Megajánlott  

nettó 

egységár 

Megajánlott 

érték Pontszám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár  100 179 950 1 799 500   10,00 1 000,00 

Fizetési határidő  1   60 10,00 10,00 

RBP (ATM) / 3,0 

mm-es stentnél 10   4 10,00 100,00 

 Méret választék (db) 10   86 10,00 100,00 

Kisebb vezető katéter 

méret, 25 mm-es 

ballonnál (F) 10   12 10,00 100,00 

Pontszám összesen         1 310,00 

 

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: 

— nettó ajánlati ár – súlyszám: 100 

 

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 (Pmax-Pmin)+Pmin x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám, 

Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: 

Az adott pályázó által megajánlott érték, Pmax: maximális pontszám, Pmin: minimális 

pontszám. 

Az ajánlati ár nettó HUF összeg; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi 

kapcsolódó szolgáltatást. 

A bírálat során az adott részre tett nettó összárak kerülnek összehasonlításra. 

 

— fizetési határidő – súlyszám: 1 – a legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmú elem a 

maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra; a következő képlettel számol Ajánlatkérő: a 

magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: B = (Ba/ Bmax) x (Pmax-Pmin)+Pmin x súlyszám, 

ahol: B: a számított pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb 

érték, Pmax: maximális pontszám, Pmin: minimális pontszám. 

Minimum a Kbt. és Ptk. 6:130. § (1) szerinti 30 nap, maximum a Ptk. 6:130. § (3) szerinti 

60 nap ajánlható! 

— műszaki követelmények 

– súlyszám: műszaki szempontonként 10-10, 

– abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok 

felszorzásra kerülnek a súlyszámmal, vagy 

– arányosítás módszere, a következők szerint: 

súlyozott pontszám = ((( (vizsgált érték – legrosszabb érték)/(legjobb érték – legrosszabb 
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érték)) x 9) + 1) x súlyszám  

1. sz. rész esetében: 

— RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere. 

2. sz. rész esetében: 

— RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték - arányosítás módszere, 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere. 

3. sz. rész esetében: 

— Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél – 

előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Moduláris gyártástechnológia – abszolút értékelés, 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

4. sz. rész esetében: 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere, 

— Strut vastagság – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere. 

5. sz. rész esetében: 

— RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere. 

6. sz. rész esetében: 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere, 

— Markerek a stenten – abszolút értékelés, előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont. 

— Méret mátrix (db) - előny a magasabb érték - arányosítás módszere. 

7. sz. rész esetében: 

— RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere. 

— DM indikáció megléte (IFU) – abszolút értékelés, előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 

pont. 

8. sz. rész esetében: 

— Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél (mm-ben kérjük megadni) – előny az alacsonyabb 

érték – arányosítás módszere, 

— Elérhető kétféle hatóanyaggal – abszolút értékelés, 

— >4,0 mm átmérőben is elérhető- abszolút értékelés, 

9. sz. rész esetében: 

— Strutserülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél – 

előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere, 

— MVD indikáció megléte (IFU) – abszolút értékelés előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 

pont. 

10. sz. rész esetében: 

— Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere, 

— Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere, 

11. sz. rész esetében: 

— Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere, 

— markerek a stenten- abszolút értékelés. előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont. 

— abluminális gyógyszerkibocsátás – abszolút értékelés. előny a megléte – igen: 10 pont, 
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nem: 1 pont. 

12. sz. rész: műszaki követelmény értékelési szempontok nem kerülnek előírásra, kizárólag a 

nettó ajánlati ár és a fizetési határidő kerül értékelésre. 

13. sz. rész 

— RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Méret választék (db) - előny a magasabb érték - arányosítás módszere, 

— Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F) – előny az alacsonyabb érték – 

arányosítás módszere, 

14. sz. rész 

— RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Méret választék (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere, 

— Kisebb vezető katéter méret, 25 mm-es ballonnál (F) – előny az alacsonyabb érték – 

arányosítás módszere, 

 

 

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

 

Számitek 2011 Kft 
Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 32. 2. lép. 3. em. 14 ajtó Ajánlata valamennyi 

rész vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 74. § (1) szerint, mert nem nyújtott be hiánypótlást 

(aláírt felolvasólap, köztartozásról igazolás, közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített 

kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat, adatlap, referenciaigazolás, nyilatkozat az 57. § (1) 

vonatkozásában, gyártói nyilatkozat a forgalmazói jogosultságról, 21-32. oldal 

vonatkozásában magyar nyelvű fordítás.) 

 

MedlineS Kft 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.3. sz. rész 

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert az "oldalág hozzáféréshez a cellakerület 

> 12.5 mm" követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 11.78 

mm), így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági 

minimumkövetelmény nem teljesül. 

 

Medtech Kft 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.3. sz. rész 

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert az "oldalág hozzáféréshez a cellakerület 

> 12.5 mm" követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 11.79 

mm), így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági 

minimumkövetelmény nem teljesül. 

 

VMD Kórházi Technológiai Zrt 
Címe: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 63.3. sz. rész 

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) alapján érvénytelen, mert megajánlott terméke nem 

moduláris gyártástechnológiával készül így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-

szakmai alkalmassági minimumkövetelmény nem teljesül, és nem került benyújtásra 

hiánypótlás (az 57§ (1) kizáró okok vonatkozásában, referenciaigazolásokat (db szám, 

időszak), valamint nem adott indokolást az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában). 
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Medico-Digitalis Kft 
Címe: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9.5. sz. rész 

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert a „> 16 ATM (3,0 mm-es stent-nél)" 

követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 16 atm), így a 

felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény 

nem teljesül. 

 

Premier G. Med Cardio Kft 
Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1.5. sz. rész 

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert a „> 16 ATM (3,0 mm-es stent-nél)" 

követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 14atm), így a 

felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény 

nem teljesül. 

 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
Ajánlattevő megnevezése: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
 Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 

 
13. rész 

Nettó Ft ellenérték összesen: 11.460.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes 

és az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 
14. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 1.799.500 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft 
 Címe: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. 
 

9. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 32.985.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
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Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft 
 Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1. 
 

10. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 7.125.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 
12. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 109.750.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes 

és az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi Műszer- és Elektrotechnikai Kft 
 Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20. 
 

6. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 9.376.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft 

 Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. 
 

2. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 13.170.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
7. rész: 

Nettó Ft ellenérték összesen: 31.350.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 
 
Ajánlattevő megnevezése: Vascular Venture Kft 
 Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3. 
 

1. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 27.600.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
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8. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 36.000.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 

 

Ajánlattevő megnevezése: Medico-Digitalis Kft 
 Címe: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9. 
 

3. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 17.367.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 

 

Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft 
 Címe: 1025 Budapest, Fajd u. 2/b. 
 

4. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 19.470.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat.. 

 

Ajánlattevő megnevezése: Biomedica Hungária Kft 
 Címe: 1027 Budapest, Ganz u. 16. 
 

5. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 19.500.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 

11. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 14.250.000 Ft 

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész 

vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és 

az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 
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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: 

Sutura Kft.  

 

Elektro Oxigén Kft.: Balton S.p.z.o.o., Lengyelo. III.2.3. Műszaki, szakmai alkalmasság (M2) 

 

Biomedica Hungária Kft. 

- Biomedica Medizinprodukte GmbH & Co KG 

- AF III.2.3. M2) pontra 

 

Medtronic Hungária Kft. 

- Medtronic Trading NLBV 

- AF III.2.2., pénzügyi kezességvállaló szervezetként 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.09.16 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2014.09.25 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.09.15 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.09.15 

 

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: 

 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 

elbírálási szempontot alkalmazta. 

 


