
 
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: 
Egyszer használatos injekciós tűk, fecskendők 
 

Rész  
száma 

Megnevezés Méret 
Igény 

db 

I. Steril, egyszerhasználatos, Luer végződésű fecskendők  

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

1. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, 
kétrészes fecskendő 0,1 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. 
A fecskendő Luer csatlakozású, centrális kónusszal. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén 
vagy polietilén, latexmentes.  

2 ml 230 000 

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

2. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, 
kétrészes fecskendő 0,2 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. 
A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék 
nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén 
vagy polietilén, latexmentes.  

5 ml 150 000 

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

3. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, 
kétrészes fecskendő 0,5 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. 
A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék 
nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén 
vagy polietilén, latexmentes.  

10 ml 150 000 

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

4. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, 
kétrészes fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen 
leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. 
A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék 
nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén 
vagy polietilén, latexmentes.  

20 ml 100 000 

Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, tű nélkül 

5. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, 
kétrészes, vagy tömítőgyűrűvel ellátott háromrészes fecskendő 0,01 
ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék 
színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. A fecskendő Luer 
csatlakozású, holttér nélküli,centrális kónusszal rendelkezik. A 
termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes.  

1 ml 4500 

6. rész 
Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, 27G vagy 29G 1/2 
tűvel 1 ml 1100 



 Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, 
kétrészes, vagy tömítőgyűrűvel ellátott háromrészes fecskendő 0,01 
ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék 
színű, kopásmentes.  A henger átlátszó. A fecskendő Luer 
csatlakozású, holttér nélküli,centrális kónusszal rendelkezik. A 
termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga 
polipropilén vagy polietilén, latexmentes. Az injekciós tű a 
fecskendő mellett, egy azon csomagolásban, a tű műanyag 
védőkupakjában helyezkedik el.   

  

II. Steril, egyszerhasználatos, Luer - Lock végződésű fecskendők  

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

7. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező 
dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 0,2 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, 
kopásmentes.  A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális elhelyezkedésű, csavarmenetes kónusszal. A termék nem 
toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén 
vagy polietilén, latexmentes.  

10 ml 900 

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

8. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező 
dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 1,0 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, 
kopásmentes.  A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem 
pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, 
latexmentes.  

20 ml 3 000 

Steril  egyszerhasználatos fecskendő  210 db pumpához 
(Asena/Alaris/IVAC  készülék család)   

9. rész*  

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező 
dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 1,0 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, 
kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem 
pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, 
latexmentes 

Asena/Alaris/IVAC készülék-család típusaiban (3 altípus) a 
fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a névleges űrtartalom kb 
96%-a( ±2%) biztonságosan a páciensbe juttatható, az adott volumen 
teljesülése esetén a betegbiztonság érdekében a készülék 
figyelmeztető jelzést ad.  

50 ml 79 500 

Steril  egyszerhasználatos fecskendő 65 db pumpához (Terumo, 
Braun, Fresenius készülékcsalád)  

10. rész*  

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező 
dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 1,0 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, 
kopásmentes.  A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, 
centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem 
pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, 
latexmentes.  
Terumo-, Braun-, Fresenius készülék-családok típusaiban (20 
altípus ) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a névleges 
űrtartalom kb 96%-a( ±2%) biztonságosan a páciensbe juttatható, az 

50 ml 26 500 



 adott volumen teljesülése esetén a betegbiztonság érdekében a 
készülék figyelmeztető jelzést ad. 

  

Steril egyszerhasználatos fecskendő 

11. rész 

Jellemzők:  Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező 
dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 2,0 ml-es 
beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, 
kopásmentes.  A henger fényvédett, sötétített színű a 
fényérzékeny gyógyszerek beadásának lehetőségére.  A fecskendő 
Luer csatlakozású, centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék 
nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén 
vagy polietilén, latexmentes. 

50 ml 700 

III. Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk 

18G 
rózsaszín 

színű 
kónusszal, 
méret: 1,2 

mm 
átmérőjű, 40  

215 000 

20G sárga 
színű 

kónusszal, 
méret: 0,90 

mm 
átmérőjű, 40 
mm hosszú 

50 000 

21G zöld 
színű 

kónusszal, 
méret: 0,80 

mm 
átmérőjű, 40 
mm hosszú 

20 000 

22G fekete 
színű 

kónusszal, 
méret: 0,70 

mm 
átmérőjű, 30 
mm hosszú 

3200 

12. rész 

Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk Jellemzők: Rozsdamentes 
acélból készült vékonyfalú, sima felszínű, egyszer használatos, 
egyesével csomagolt,steril, nem toxikus, pirogén mentes tű. A tű 
egyik vége szúrásra alkalmas, precíziós lándzsahegy, ISO 9626 
direktívának megfelelő, a másik oldalon polipropilén összetételű, 
kúpos csatlakozóval, kónusszal ellátott, melynek színe  
nemzetközileg elfogadott színkód a tű méretének, ill. az ISO 6009-
nek megfelelően. A tűk egyesével tűtokban van elhelyezve, mely a 
MSZ EN 20594-1 szabványnak megfelel. A tűk hossza a MSZ EN 
ISO 7864 szabvány 1 táblázatában megadott tűréshatárokon belül 
van. A tűk külső átmérője a MSZ EN ISO 9626 szabvány 8. 
pontjának 1. táblázatban megadott tűréshatáron belül van. A tűcső 
falvastagsága a MSZ EN ISO 9626 szabvány 1. táblázata szerint 
adott. Könnyen de biztonságosan nyitható a csomagolás, lehetővé 
téve a tű sterilitásának a megtartását.  

23G kék 
színű 

kónusszal, 
méret: 0,6 

mm 
átmérőjű, 30 
mm hosszú 

11 000 



  25G 
narancssárga 

színű 
kónusszal, 
méret: 0,5 

mm 
átmérőjű, 16 
mm hosszú 

35 000 

 
3. A választott eljárás fajtája:  
Kbt. 122/A. § szerint 
 
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: 2014. február 11. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  Az  5., 6., 7., és 11. részek kivételével 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:  
Az 5., 6., 7., és 11. részekre kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, így a 
közbeszerzési eljárás 5. 6., 7. és 11. része a Kbt. 76.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelen. 
 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 
1. Rész:3   4. Rész:3  7. Rész :2  10. Rész: 3 
2. Rész:3   5. Rész:3  8. Rész :2  11. Rész: 2 
3. Rész:3   6. Rész:2             9. Rész:3                   12. 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): 
 
Ajánlattevő megnevezése: B.Braun Medical Kft. 
Címe:     1023 Budapest, Felhévízi u. 
 
1 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1. 242.000 Ft 
 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1. 140.000 Ft 



 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.710.000 Ft 
 
4 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1.690.000 Ft 
 
8 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 186.000 Ft 
 
9. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 6.280.500 Ft 
 
10. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 2.093.500 Ft 
 
12. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.789.900 Ft 
 

Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 
 
Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi M űszereket Forgalmazó  
                                                     Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 
Címe:      9027. Győr Csörgőfa sor 4. (Ipari Park)                           
 
1 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1. 041.900 Ft 
 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 897.000 Ft 
 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.261.500 Ft 
 
4 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1.370.000 Ft 
 
12. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 941.018 Ft 
 

Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 
 
Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
 



Ajánlattevő megnevezése:  Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és  
                                                     Műtéttechnikai Termékeket Gyártó Zrt. 
Címe:     4032 Debrecen, Füredi út 98. 
 
1 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1.281.100 Ft 
 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.173.000 Ft 
 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.599.000 Ft 
 
4 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1.582.000 Ft 
 
8 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 66.630 Ft 
 
9. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 5.851.200 Ft 
 
12. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.350.430 Ft 
 

Fizetési határidő: minden megajánlott rész esetében: 60 nap 
 
Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
 

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



I. Steril, egyszerhasználatos, Luer végződésű fecskendők        

  B.Braun Medical Kft. Wolf Kft. Dispomedicor Zrt. 

1. rész 
Steril egyszerhasználatos fecskendő 2 ml Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   1 242 000 Ft 8,55 102,60 1 041 900 Ft 10,00 120,00 1 281 100 Ft 8,32 99,83 

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

 Pont összesen        112,60     130,00     109,83 

 B.Braun Medical Kft. Wolf Kft. Dispomedicor Zrt. 

2. rész 
Steril egyszerhasználatos fecskendő 5 ml 

Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   1 140 000 Ft 8,08 96,98 897 000 Ft 10,00 120,00 1 173 000 Ft 7,88 94,59 

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

 Pont összesen        106,98     130,00     104,59 

  B.Braun Medical Kft. Wolf Kft. Dispomedicor Zrt. 

3. rész 
Steril egyszerhasználatos fecskendő 10 ml 

Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   1 710 000 Ft 7,64 91,67 1 261 500 Ft 10,00 120,00 1 599 000 Ft 8,10 97,20 

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

 Pont összesen        101,67     130,00     107,20 



  B.Braun Medical Kft. Wolf Kft. Dispomedicor Zrt. 

4. rész 
Steril egyszerhasználatos fecskendő 20 ml Súlyszám: 

  
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   1 690 000 Ft 8,30 99,55 1 370 000 Ft 10,00 120,00 1 582 000 Ft 8,79 105,53 

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

 Pont összesen         109,55     130,00     115,53 

  B.Braun Medical Kft. Dispomedicor Zrt. 

8. rész 
Steril egyszerhasználatos fecskendő  20 ml 

Súlyszám: 

  Megajánlott érték Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám Súlyozott pontszám 

Ár 12   186 000 Ft 4,22 50,69 66 630 Ft 10,00 120,00 

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

 Pont összesen        60,69     130,00 

  B.Braun Medical Kft. Dispomedicor Zrt. 

9. rész* 
Steril  egyszerhasználatos fecskendő  210 db 

pumpához (Asena/Alaris/IVAC  készülék 
család)  50 ml 

Súlyszám: 

  Megajánlott érték Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám Súlyozott pontszám 

Ár 12   6 280 500 Ft 9,38 112,62 5 851 200 Ft 10,00 120,00 

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

 Pont összesen        122,62     130,00 



 

  B.Braun Medical Kft. 

10. rész* 
Steril  egyszerhasználatos fecskendő 65 db 

pumpához (Terumo, Braun, Fresenius 
készülékcsalád)  50 ml 

Súlyszám: 

  Megajánlott érték Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   2 093 500 Ft 10,00 120,00 

Fizetési határidő 1   60 10,00 10,00 

 Pont összesen        130,00 

  B.Braun Medical Kft. Wolf Kft. Dispomedicor Zrt. 

12. rész 
Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk 

Súlyszám: 

  Megajánlott érték Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Megajánlott 
érték 

Pontszám Súlyozott pontszám 
Megajánlott 

érték 
Pontszám 

Súlyozott 
pontszám 

Ár 12   1 789 900 Ft 5,73 68,78 941 018 Ft 10,00 120,00 1 350 430 Ft 7,27 87,26 

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

 Pont összesen         78,78     130,00     97,26 

 
(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 ár tartalmazza a termék árát és a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó 
szolgáltatást is; előny az alacsonyabb érték. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati 
tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb 
tartalmi elemhez viszonyítva fordított  arányosítással kerül meghatározásra; (L.: 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról, Közbeszerzési Értesítő 
2012. évi 61. szám.) 

P=  (Pmax-Pmin) + Pmin 

ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
Fizetési határidő: A számla benyújtását követő pénzügyi teljesítés napokban kifejezve. . 
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. 
Előny a magasabb érték. Amennyiben ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli 
megajánlást tesz ajánlatában, ez ajánlata automatikus érvénytelenségét vonja maga után. 
 
A legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, 
a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással 
kerül meghatározásra. (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról, Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám.) 

P=  (Pmax-Pmin) + Pmin 

ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 



10. Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
B.Braun Medical Kft.  
 
5. rész: Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, tű nélkül 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
0,01 ml-es beosztású 0,02 ml beosztású,   
holttér nélküli holttérrel rendelkezik 
 
7. rész: Steril egyszerhasználatos 3 részes fecskendő 10 ml 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
luer csatlakozású csavarmenetes kónusszal (luer-
lock) 

luer végződésű kónusz 

kónusz centrális elhelyezkedésű excentikus elhelyezkedésű kónusz 
0,2 ml-es beosztású 0,5 ml beosztású,   
 
11. rész: Steril egyszerhasználatos 3 részes fecskendő 50 ml (fényvédett) 
A kipróbálás során azt tapasztaltuk, hogy az Intézet pumpakészülékei csak a teljes volumen 
teljesülése után adtak figyelmeztető jelzést. A betegbiztonság, mint elsődleges szempont a 
fecskendők használata során nem valósult meg, ezért a fecskendők funkciójukat nem képesek 
betölteni.  
 
A fentiekre tekintettel a B.Braun Medical Kft. ajánlata az 5.,  7. és 11. részek tekintetében 
a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint az ajánlat érvénytelen, ha 
ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek – érvénytelen. 

 

Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft.: 
 
5. rész: Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, tű nélkül 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
0,01 ml-es beosztású 0,02 ml beosztású,   
 
6. rész: Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, 27G vagy 29G 1/2 tűvel 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
0,01 ml-es beosztású 0,02 ml beosztású,   
injekciós tű a fecskendő mellett, a tű műanyag 
védőkupakjában 

a tű a fecskendő kónuszába hegesztve, stabilan 
helyezkedik el 

 

A fentiekre tekintettel a Wolf Orvosi Műszer Kft. ajánlata a 5., 6. részek tekintetében a 
Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő 
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek – 
érvénytelen. 

 

9. és 10. rész: 

 
• 9. és 10. rész: ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőt, 

az ajánlat felhívás 13.2. pontjának műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
megítéléséhez szükséges referenciát az ajánlattevő nem nyújtotta be, ezért az 



ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján – mely szerint az ajánlattevő 
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek - 
érvénytelen. 

• 9. és 10. rész: ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőt, 
az ajánlati dokumentáció IV. fejezete Specifikáció alapján gyártói nyilatkozatot a 
pumpatípusokkal való kompatibilitásra vonatkozóan az ajánlattevő nem nyújtotta 
be, ezért az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján – mely 
szerint az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban meghatározott feltételeknek – érvénytelen. 

• 9. és 10. rész: ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1), majd (3) bekezdése alapján 
indokoláskérésre szólította fel az ajánlattevőt, melyre részletes árindokolást az 
ajánlattevő a 9. és 10. részre nem nyújtotta be, ezért az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján – mely szerint az ajánlat egyéb módon nem felel 
meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek –
érvénytelen)                           
 

• 9. rész: Steril egyszerhasználatos három részes fecskendő 210 db pumpához 
(Asena/Alaris/IVAC készülék-család) 

Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
1 ml-es beosztású 2 ml beosztású,   

 
• 10. rész: Steril egyszerhasználatos három részes fecskendő 65 db pumpához 

(Terumo, Braun, Fresenius készülék-család) 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
1 ml-es beosztású 2 ml beosztású,   
 
A fentiekre tekintettel a Wolf Orvosi Műszer Kft. ajánlata a 9., és 10. részek tekintetében 
a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint az ajánlat érvénytelen, ha 
ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek – érvénytelen. 
 
 
Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtéttechnikai Termékeket 
Gyártó Zrt.  
 
5. rész: Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, tű nélkül 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
0,01 ml-es beosztású 0,02 ml beosztású,   
holttér nélküli holttérrel rendelkezik 
 
6. rész: Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, 27G vagy 29G 1/2 tűvel 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
0,01 ml-es beosztású 0,02 ml beosztású,   
holttér nélküli holttérrel rendelkezik 
 
7. rész: Steril egyszerhasználatos 3 részes fecskendő 10 ml 
Specifikáció szerinti követelmény Megajánlott termék 
0,2 ml-es beosztású 0,5 ml beosztású,   
 



10. rész: Steril egyszerhasználatos három részes fecskendő 65 db pumpához 
(Terumo, Braun, Fresenius készülék-család) 
Specifikáció szerinti követelmény A kiírás szerinti készülék típusokban az alábbi 

követelmények esetenként nem teljesültek 
A fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a 
névleges űrtartalom kb 96%-a( ±2%) 
biztonságosan a páciensbe juttatható, az adott 
volumen teljesülése esetén a betegbiztonság 
érdekében a készülék figyelmeztető jelzést ad. 

• a névleges űrtartalommal nem fért bele a 
fecskendő a pumpába (TERUMO, 
FRESENIUS készülék-család egyes típusai) 

• nem rögzíthető stabilan a fecskendő 
(TERUMO készülék-család egyes típusai) 

• csak a teljes volumen teljesülése után adott  a 
készülék figyelmeztető jelzést, tehát a 
betegbiztonság nem valósult meg (TERUMO, 
FRESENIUS készülék-család egyes típusai) 

•  a teljes volumen teljesülése után SEM adott  
a készülék figyelmeztető jelzést, tehát a 
betegbiztonság  nem valósult meg 
(TERUMO, FRESENIUS készülék-család 
egyes típusaid) 

 
 
11. rész: Steril egyszerhasználatos 3 részes fecskendő 50 ml (fényvédett) 
A kipróbálás során azt tapasztaltuk, hogy az Intézet pumpakészülékei csak a teljes volumen 
teljesülése után adtak figyelmeztető jelzést. A betegbiztonság, mint elsődleges szempont a 
fecskendők használata során nem valósult meg, ezért a fecskendők funkciójukat nem képesek 
betölteni.  
 
A fentiekre tekintettel a Dispomedicor Zrt. ajánlata a 5., 6., 7., 10. és 11. részek 
tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint az ajánlat 
érvénytelen, ha ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek – érvénytelen. 
 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi M űszereket Forgalmazó  
                                             Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 
Címe:      9027. Győr Csörgőfa sor 4. (Ipari Park)                           
 
1 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1. 041.900 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
2. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 897.000 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
3. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 1.261.500 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
 



4 sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 1.370.000 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
12. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 941.018 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a 
Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat 
 
 
Ajánlattevő megnevezése:  Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és  
                                              Műtéttechnikai Termékeket Gyártó Zrt. 
Címe:     4032 Debrecen, Füredi út 98. 
 
8. sz. rész 
Nettó ajánlati összára: 66.630 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
9. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 5.851.200 Ft 
Fizetési határidő: 60 nap 
 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a 
Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
 
Ajánlattevő megnevezése: B.Braun Medical Kft. 
Címe:     1023 Budapest, Felhévízi u. 
 
10. sz. rész 
Nettó ajánlati összár: 2.093.500 Ft 
Fizetési határidő: 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. 05. 01 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 05.10. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:  2014.04. 29. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2014.04. 30. 
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: --- 


