
osszegezés az aján|atok elbírálás áról

1. Azqánlatkérő neve és címe:
neYe: Gottsegen Gyiirgy Országos Kardiológiai Intézet
cÍme: 1096 Budapest' Haller u.29.

2. A közbeszerzés tár gya és mennyisége :

,,Biocompatibilis bevonattal rendelkező csőkészlet beszerzése aduIt oxygenátorhoz,
kihelyezett áruraktár létesítésével II.''

Mennyiség: 600 db
Általános kiivetelmények a felnőtt oxigenátorok csőkészleteire vonatkozóan:
Az oxigenátor csőkészlete rendelkezzel7 CE ieloléssel.
Az aiánlati clokumentáció melléklete a csokész|et rajz (un. szettrajz), anrel,v* alapján a száIlíta
koteles a szállítás megkezdése előtt egy. a gyár"tó cég á1tal rajzoltszetttatrzot és egy rrem steril
próbaszettet a centrumunkrrak egyeztetés célj ából bemutatni.
A csőkészlet csomagolása minimum 2 évig biztosítson kellő védelmet a szál|itás, raktározás
a]att a steril állapot megorzése tekintetóben" Ezétt a csőkészlet legyen egyenként
rnűanyagtálba és kartondobo zba he|y ezv e'

A nrellékelt csőkészlet szett rajz (Adult típusú csőkészlet) az átajánlat elkészítéséhez
rrregÍ-el eiő info rmációkat nyúj tanak.
A próbaszettek leg.vártása előtt, a szál|ito kcjteles kapcsolatba lépni a centrumunl<kal. mivel a

legyártandó Szettet a jelen pályázat keretében kiválasztásra kerülő konkrét oxigenátor
típr'rsoklroz kell adaptálni.

3' A választott eljárás fajtája:
Kbt.122lA. $ szerint

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az el1érás alkalmazását megalapoző
körülmények ismeftetése: -
5.* Hivatkozás aZ előzetes összesített tájékoztatőra, illetőleg aZ időszakos előzetes
táj éko ztatő r a é s kö zzététe l ének napj a:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, ílletőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és

kö zzétételéneVme gkül dé s ének napj a : 201 4. j úliu s 04.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Nem
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. $ (1)

bekezdés d) pontja szerinti eredmén1.telenségi esetben a közbeszerzésre teruezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
A.jirnlatkéronek a 12 havi mennyiségre kalkulált becsült értéke. valarnint a szerzódés
teliesítéséhez t'endelkezéste állő anyagi fedezet összege, mely megegyező: rrettó 20.000.000 Ft.

Az összességében legelőnyosebb ajánlatot tevő eljárásban aclott ajánlatának nettó ellerrértéke:

nettó 25.200.000 Ft.

Ajánlatkéro az e|járást a Kbt. 76. $ (1) c) bekezdése alapján eredménytelennek
nvilvárrítia, tekintettel arra, hogy az egyik ajánlatot tevő sem tett - az aján|atkérő



renclelliezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel _ megfelelő ajánlatot. F'edezet
nern került elvonásra, az ajánlatok bontását megelőzően ismertetett fedezet mértékére
tekirrtettel nem érkezett megfelelő ajánlat' és az ajánlatkérő nem tud fedezetet
átcsoportosítani.

c)* Az eredmén1'telen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): }

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknakaz
értékelési szempont _ az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai - szerinti tar1almi eleme, illetőleg elemei (részajánIat-tételi lehetőség esetén
részenként):

Aiárrlattevő megnevezése: Plarrmed Kft.
Círne: 1223 Budapest, Kistétény u. 16.

Nettó ajárrlati összára: 26. 254. 800 Ft
Ijizetési lratáridő: 30 nap

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok ér1ékelése a következő táblázatba foglalva (résza1ánlat-

tételi lehetőség esetén részenként) :

Bírálati szempontok Súlyszám

Planrned Kft.

Aiánlat Pontszánr
SúIyozott
pontszám

Nettó aiánlnti ár l2 26 25,1 800 9.64 I 15.66

Fizetési határidő (30-60
nap) 60 r0,00 r0,00

Osszesen l25'ó6

c)** Az összességében legelonyösebb ajánlatkiválasztása esetén azéftékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: t-${}

d;xx o' összességében legelőnyösebb ajánIat kiválasztása esetén annak a módszemek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az qánlatkéro megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Részszempont Súlyszám

1,

2.
Ajánlati ár (rrettó Ft)
Fizetési lratáridő (nap)

12
I

Az osszességében legelőnyösebb ajárrlat kiválasztásának értékelési szenrpotÍja esetén az
ajánlatok részszenrpontok szerint:i tartalmi elemeirrek órtékelése során adhatÓ pontszám
alsó és {'első lratára: 1-10

Az ár tattalmazza a termék arat és a dokumentációban Íbglalt valametrnyi kapcsolódó
szolgáltatást is; e1őn1,' az alacsonyabb ér1ék. A legkeclvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati



tafialnrú elem a nraxirnális pontszámot (10) kapja, a többi pont a nregajánlott legjobb
tartalrni e1emhez viszonyítva Íbrdított arányosítással kerül rneghatározásra; (L.:
Kijzbeszerzési Hatóság irtmutatój a az osszességében legelőnyösebb aiánlat kiválasztása
esetén alkalrnazható Áódszerekről és az ajánlatok elbírálásáról, Közbeszerzési Értesítő
2aI2. évi 61. szám.)

P:il** (Pn,o,-Pn'in) r P,nin

al'iol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szenrpontra vonatkozó pontszátna
Pnrar] & pontskála felso határa
Pminl á pontskála alsó hatála
Alegiobbi a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabbl a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgálti a vizsgált qánlat tartalrni eleme;

Fizetési határidő: A szánla benyújtását követő pénzügyi teljesítés napokban kiÍQezve. .

\.'{inimum a Kbt. 130. $ és a Ptk. 292lB. $ (1)-(2) szerinti 30 rrap, maxirnum a Kbt. 130' Ss

és a Ptk. ?.92lL3. $ (1)-(2) szerinti 60 nap.
Előn,v a magasabb érték. Amennyiben ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli
megajánlást tesz ajánlatában. ez qánlata arrtomatikus érvénytelenségét vonja maga után.

A legkedvezőbb (legrnagasabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja,
a többi pont a nregajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással
kerül nreghatározásra. (Közbeszerzési Hatóság útmutatoja aZ osszességében
legelőnyösebb aiánlat kiválasztása esetén alkalnrazható nródszerekről és az a1ánlatok

elbírálásáról' Közbeszerzési Ertesíú 2an. ér'i 61. szám.)

P::-::x:: (Pn,u*-Pn,in) -| Prnin

ahol
P: avizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Prnari o pontskála felső határa
Pnrin] & pontskála alsó határa
Alegiobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabbl a legelőnytelenebb ajánlat tar1almi eleme
Avizsgálti a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

I0. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Áiánl4jtevő megnevezése: MedlineS Kft.
Círne: 2314 }{alásztelek. ovoda u.7-9.

Az ajánlxtevő ajánlata a Kbt. 74. s (1) bekezdés a) pontja alapján én'énytelen, tekintettel
arra. hogy az qánlatot az ajánlattételi határidó Lqátta után nyújtották be.

Ai ánlattevő megnevezése: ReplantMed_ Kft.
Címe: 1 1 19 Buclapest, Nádorfej érvárí út 35.



Az ajárrlattevő ajánlata a Kbt. 74. $ (1) bekezdés d) pontja atapján érvénytelen, tekintettel

arra" hogy Ajánlatter,ő nenr nyújtotta be az qánlati fellrívás 12'2. Muszaki, illetve szakmai

a|kalmasság rnegítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód M2) pontja

alapjárr az e\őírt termékmintát.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgá|tatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai'. ---'

b)* A nyertes aján|atot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, aZ

el l enszo 1 gáltatás ö s sze ge é s aj ánlat a kív áIasztásának 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 követo legkedvezőbb ajánlatot tevő qánIatában:

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés ér1ékének tiz százalékát

meghaladó mér1ékben 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 nyeftes ajánlatot követo legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14. * Az alkalmasság igazoláséban tészt vevő szervezetek, és azon alkalmassági

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az a1ánlattevő ezen szervezeÍ

erőforrásaira (is) támaszkodik :

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--
b) * A nyefies ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatéhan:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak |Kbt.I24. $ (6) bekezdés] kezdőnapja: -

b) A szerződéSkötéSi tilalmi időszak |Kbt. t24. $ (6) bekezdés] utolsó napja: --_

16. Az összegezés elkészítésének idopontj a: ?0l4.07.3l 
"

17 . Az összegezés megküldésének időpontja:2014.10.10.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
2l. * Az osszegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * Ajavított összegezés megktildésének időpontja:
24.* E'gyéb információk: ---


