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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Haller út 29. 
1096 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Occluder beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével. 
5 részben 170 db termék beszerzése, a B mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a 
teljesítés során a dokumentációban előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses 
feltételek módosítása nélkül) -30%-kal eltérhet. 
 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Uniós nyílt, Kbt. 83. § 
 
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 082-142605 
26/04/2014 
 
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. rész: 1 
2. rész: 1 
3. rész: 1 
4. rész: 2 
5. rész: 2 
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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): 
 
1. sz. rész 
 
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 144.950.000 Ft 
Fizetési határidő 60 nap. 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 
2. sz. rész 
 
Twinmed Kft 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16. fszt. 12. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 13.300.000 Ft 
Fizetési határidő 60 nap. 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 
3. sz. rész 
 
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 38.685.000 Ft 
Fizetési határidő 60 nap. 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 
4. sz. rész: 
 
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 20.992.500 Ft 
Műszaki paraméterek: 

− <18 mm-es legkisebb eszköz: igen 
− <20 mm "landing zone": igen 
− zárókorongos fedés: igen 

Fizetési határidő 60 nap. 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
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Vascular Venture Kft 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 21.000.000 Ft 

Műszaki paraméterek: 
− <18 mm-es legkisebb eszköz: nem 
− <20 mm "landing zone": nem 
− zárókorongos fedés: nem 

Fizetési határidő 30 nap. 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 
5. sz. rész 
 
Vascular Venture Kft 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 21.000.000 Ft 
Műszaki paraméterek: 

− >30 mm legnagyobb eszköz: igen 
− egységes vivőkatéter méret: igen 
− ”preloaded” (a vivőkatéterbe előre illesztett záróeszköz): igen 

Fizetési határidő 30 nap 
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként): 
1. sz. rész 
Occluder PFO, 
ASD, és VSD 
zárására   

Az ajánlattevő neve: SUTURA 
Képviseleti és Kereskedelmi Kft       

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Megajánlott 
érték 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata       

nettó ajánlati ár  100 144950000 10 1000       

fizetési határidő  1 60 10 10       
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként:       1010       
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2. sz. rész 
Occluder PFO 
zárására   Az ajánlattevő neve: Twinmed Kft.       

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Megajánlott 
érték 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata       

nettó ajánlati ár  100 13300000 10 1000       

fizetési határidő  1 60 10 10       
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként:       1010       

                

                

3. sz. rész 
Occluder 
extracardialis 
communicatiók 
zárására   

Az ajánlattevő neve: SUTURA 
Képviseleti és Kereskedelmi Kft       

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Megajánlott 
érték 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata       

nettó ajánlati ár  100 38685000 10 1000       

fizetési határidő  1 60 10 10       
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként:       1010       

                

                

4. sz. rész 
Fülcsezáró 
eszköz I. (kis 
átmérőjű, rövid 
fülcse)   

Az ajánlattevő neve: SUTURA 
Képviseleti és Kereskedelmi Kft 

Az ajánlattevő neve: Vascular Venture 
Kft 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Megajánlott 
érték 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Megajánlott 
érték 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

nettó ajánlati ár  100 20992500 10 1000 21000000 9,996785714 999,6785714 

fizetési határidő  1 60 10 10 30 5,5 5,5 
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<18 mm-es 
legkisebb 
eszköz- abszolút 
értékelés  10 igen 10 100 nem 1 10 
<20 mm 
„landing zone” – 
abszolút 
értékelés  10 igen 10 100 nem 1 10 
zárókorongos 
fedés- abszolút 
értékelés  10 igen 10 100 nem 1 10 
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként:       1310     1035,178571 

        

                

                

5. sz. rész 
Fülcsezáró 
eszköz II. (nagy 
átmérőjű, ovális 
szájadék)   

Az ajánlattevő neve: Vascular 
Venture Kft       

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Megajánlott 
érték 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata       

nettó ajánlati ár  100 21000000 10 1000       

fizetési határidő  1 30 10 10       
>30 mm 
legnagyobb 
eszköz – 
abszolút 
értékelés 10 igen 10 100       
egységes 
vivőkatéter 
méret – abszolút 
értékelés 10 igen 10 100       
„preloaded” (a 
vivőkatéterbe 
előre illesztett 
záróeszköz) 
abszolút 
értékelés 10 igen 10 100       
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként:       1310       
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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: 

Részszempontok 
— nettó ajánlati ár – súlyszám: 100 – értékarányosítás értékelési módszer, 
— fizetési határidő – súlyszám: 1 – értékarányosítás értékelési módszer, 
— műszaki követelmények – súlyszám – a lent részletezettek szerint – abszolút értékelési 
módszer 
— 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 a 4. és 5. sz. részek esetében – abszolút értékelési módszer: igen 
válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal, 
4. sz. rész esetében: 
<18 mm-es legkisebb eszköz- abszolút értékelés – súlyszám: 10. 
<20 mm „landing zone” – abszolút értékelés – súlyszám: 10. 
zárókorongos fedés- abszolút értékelés – súlyszám: 10. 
5. sz. rész esetében: 
>30 mm legnagyobb eszköz – abszolút értékelés – súlyszám: 10 
egységes vivőkatéter méret – abszolút értékelés – súlyszám: 10. 
„preloaded” (a vivőkatéterbe előre illesztett záróeszköz) abszolút értékelés – súlyszám: 10. 
 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlattevő megnevezése: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
5. rész: 
Nettó Ft ellenérték összesen: 20.992.500 Ft 
Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel a következők 
szerint: „Az ajánlat 22. oldalán található referencia igazolás nem tartalmaz adatot külön az 5. 
sz. rész vonatkozásában. Kérjük, szíveskedjenek az 5. sz. rész vonatkozásában a felhívás M2) 
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pontja szerint referencia igazolást / nyilatkozatot benyújtani.” Az ajánlattevő hiánypótlást nem 
adott be, így az ajánlattevő alkalmassága az 5. sz. rész vonatkozásában nem állapítható meg, 
így ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) alapján érvénytelen. 
 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
1. sz. rész 
 
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 144.950.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 
 
2. sz. rész 
 
Twinmed Kft 
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 16. fszt. 12. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 13.300.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 
 
3. sz. rész 
 
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 38.685.000 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 
 
4. sz. rész: 
 
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft 
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 20.992.500 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 
 
5. sz. rész 
 
Vascular Venture Kft 
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3. 
Nettó Ft ellenérték összesen: 21.000.000 Ft 
Műszaki paraméterek: 
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− >30 mm legnagyobb eszköz: igen 
− egységes vivőkatéter méret: igen 
− ”preloaded” (a vivőkatéterbe előre illesztett záróeszköz): igen 

Fizetési határidő 30 nap 
Ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattevő és az ajánlat a fenti rész vonatkozásában 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 
 

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: 2014.08.30 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.09.08 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.08.28. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.08.29 
 
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. 
 


