
 
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: 
„Biocompatibilis bevonattal rendelkező csőkészlet beszerzése adult oxygenátorhoz, 
kihelyezett áruraktár létesítésével” 
 
Mennyiség: 600 db 
Általános követelmények a felnőtt oxigenátorok csőkészleteire vonatkozóan: 
Az oxigenátor csőkészlete rendelkezzen CE jelöléssel.  
Az ajánlati dokumentáció melléklete a csőkészlet rajz (un. szettrajz), amely alapján a szállító 
köteles a szállítás megkezdése előtt egy, a gyártó cég által rajzolt szettrajzot és egy nem steril 
próbaszettet a centrumunknak egyeztetés céljából bemutatni. 
A csőkészlet csomagolása minimum 2 évig biztosítson kellő védelmet a szállítás, raktározás 
alatt a steril állapot megőrzése tekintetében, Ezért a csőkészlet legyen egyenként 
műanyagtálba és kartondobozba helyezve. 
A mellékelt csőkészlet szett rajz (Adult típusú csőkészlet) az árajánlat elkészítéséhez 
megfelelő információkat nyújtanak. 
A próbaszettek legyártása előtt, a szállító köteles kapcsolatba lépni a centrumunkkal, mivel a 
legyártandó szettet a jelen pályázat keretében kiválasztásra kerülő konkrét oxigenátor 
típusokhoz kell adaptálni. 
 
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: 2013. március 07. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  Nem 

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:  

Ajánlatkér őnek a 12 havi mennyiségre kalkulált becsült értéke, valamint a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, mely megegyező: nettó 17.970.000 
Ft. 
 
Ajánlattevőnek az eljárásban adott ajánlatának nettó ellenértéke: nettó 25.200.000 Ft. 
 



Ajánlatkér ő az eljárást a Kbt. 76. § (1) c) bekezdése alapján eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az egyedüli ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.  

 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  igen 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  1, azaz egy  
 
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: Planmed Kft. 
Címe:     1223 Budapest, Kistétény u. 16. 
Nettó ajánlati összára: 25. 200. 000 Ft 
Fizetési határidő: 30 nap 

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

Planmed Kft.   

Bírálati 
szempontok 

  

Súlyszám Ajánlat  Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

Nettó ajánlati ár  12 25.200.000 Ft 10 120 
Fizetési határidő 
(30-60 nap) 1 30 10 10 
Összesen      130 

 
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 tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---- 
 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 
 

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: --- 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: --- 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:  2014.04.24. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.04.25. 
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: --- 


