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Osszegez6s az ajLnlatok elbirf Lisf 16l

L Az ajdnlatkero neve ds cime:
I{ivatalos n6v : Gottsegen Gyorgy Orsz6gos I(aldiologi at Intezet
Postai cim: Haller i129.
V6ros/Kozsdg: Budapest
Postai irhnyit6szdm: 109 6

Orszitg: Magyawszttg

2. A kdzbeszerzds tfu gy a 6s mennyis6ge :

,'VSD z61 6eszkdz beszerz6se "
Ad dsvdteli szerzodds V S D zdr'6 e szlcoz bes zerzds 6re.

I(ozb eszerz6si muszaki leir6s :

Velesziiletett perimembrdn kamrai sov6nyhiitny zdrAsitra alkalmas eszkoz per-ventricularis
(sebdszi minimal invaziv felt6r6ssal, dobog6 sziven) technik6val tortdno zhrdsdhoz.
mely 6.lljon: implant6tumb6l, bejuttat6 rendszerb6l, rcjvid drotb6l ds punkci6s trib6l
1. nitinol mesh-bol kdsztilt, speci6lisan perimembritnkamrai sov6nyhi6nyokzdrhsitra alkalmas
e s zko zb6 I (azaz implantatumb6 1)

2, Tegye lehetov6 subaortikus VSD z6r6s at 4 -I0 mm-ig. Az eszkoz tfimero legyen 4- 10 mm-
ig lmm-es ldptdkkel, Az eszkdzvitlasztek tartalmazzon szimmetrikus eszkcizoket a felsorolt
mdletben illetve a kis aortikus peremii sovdnyhi6nyok szdmdra u.a. mdretsor dlljon
rendelkezdsre aszimmetrikus eszkozbol is.
3. a bejuttat6 rendszer legyen alkalmas per-ventricularis betiltetdsre (6,7,8,9,10F), a sheath
legyen < 30 cm (20cm), az effel<tiv sheath hossz 150mrn
4, a bejuttat6 rendszer es az eszkdzlegyenj6 rcintgen ds j6 ultrahangos l6ttathatos6gri
A behelyez6s sor6n vegzendo manipuldci6k miatt az UH-os l6ttathat6s6ga megfelelo kell,
hogy legyen, mert a beiiltet6st nem rontgenkdp erosito, hanem transoesophagialis (TEE)
ultrahang v ezdrlls mell ett v e gezzil<.
5. az eszkdz tegye lehetovd kis, 3 mm-s subaortikus peremmel rendelkezo kamrai
sciv6nyhi6nyok z6r6s6t is
6. a mdret-tartom6ny 4 -10 mm-es VSD-ig mind szimmetrikus, mind aszimmetrikus
eszkozbo I folyamato san 6llj anak rendelkezesre.
7 . 6llj on rendelkezd sr e hazai tap asztalat

3. Aviiasztott elj6r6s fajtaja:
Kbt. 121. $ (1) bekezdds b) pontja

4.8 Hirdetmdny n6lki.ili tdrgyal6sos elj6r6s esetdn az eljdr6s alkalmazdstfi megalapozo
koriilmdnyek ismertetdse: ---

5.* Flivatkoz6s az elozetes dsszesitett tttjll<oztaton, illetoleg az idoszakos elozetes
titj ekoztatoru 6s kdzzetdteldnek napj a : -- -

6. Hivatkoz6s az eljtrdst megindit6, illetoleg meghirdet6 hirdetmdnyre (felhivdsra) ds
kozzetetelenek/me gktildd s 6nek napj a :

Kozzdtetel d6tuma: 20 I 5.08. 1 9.
Iktat6sz6m : I 5 604 l20I 5

7, a) Eredmdnyes volt-e az eljdrfs: rgen



b)* Eredmdnytelen elj6r6s esetdn az ereclminytelensdg indoka, valamint a I(bt. 76. S (1)
bekezd6s d) pontja szerinti eredm6nytelensdgi esetben a kozbeszerzdsle tervezett anyagi
fedezet osszege, 6s annak megad6sa, hogy az mikor ds rnilyen okbol keriilt elvon6sra,
6tcsoportositfsra: ---

c)* Az eledm6nytelen elj6r'6st kovetoen indul-e fj elj6r6s: ---

8. A benyirjtott ajdnlatok szdma (reszajdnlattdteii lehetosdg esetdn rdszenk6nt): 1 db

9, a) Az drvdnyes aj6nlatot tevok neve, cime, alkalmassdguk indokol6sa es ajitnlatuknak az
drtdkeldsi szempont - az osszessdgdben legelonyosebb aj6nlat kiv6laszt6sa esetdn annak
rdszszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet6leg elemei (reszajdnlat-tdteli lehetosdg esetdn
ldszenkdnt):

l{"eye: Twinmed Kft.
Qtnfq 1096 Budapest, Sobieski.I6nos u. 16. fszt.12.
Nett6 ajdnlati ossz6r: 20.020,000 Ft
Alkalmass6g indokol6sa: Az ajinlattevo megfelel az ajdnlatl<ero tltal eloirt alkalmassdgi
kcivetelmdnyeknek, az aj fulattevo alkalma s a szer zo dds telj e s itd s dre.

b)u* Az a) pont szerinti aj6nlatok drtdkeldse a kovetkezb tablizatba foglalva (reszajfnlat-
eset6n rdszenk6nt):

(A t6bldzatnak az aj6nlattevol< nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalrira az adott ajdn)atnal< az aclott riszszenrpont szerinti tartalmi
elenrclre adott drtdkeldsi pontszdmot, jobb oldalara pedig az ertekeldsi pontsz-drlnal< a sillysziurnral lcialalcitott szorzatlt kell befrni )

c)** Az cisszessdgdben legelonyosebb ajtnlatkiv6iasztdsa esetdn az ertel<eles sor6n adhat6
pontsz6m als6 6s fels6 hatdrfnak megad6sa: ---

d)** Az dsszessdg6ben legelonyosebb ajfnlatkiv6laszt6sa esetdn annak a m6dszernek
(m6dszereknek) az ismertetdse, amellyel az ajinlatkdr6 megadta az ajtnlatok rdszszempontok
szerinti tartalmi elemeinek drtdkel6se sor6n a ponthat6rok kozotti pontsz6mot: ---

10, Az drv6nytelen ajfnlatot tevok neve, cfme es az ervenytelensdg indoka: ---

Az elbir6l6s

rdszszernpontj ai
(adott esetben

alszernpontjai is)

A ldszszempontok

sr.ilyszdmai
(adott esetben az

alszempontok
srilysz6mai is)

Az aj6nlattev6 neve: Az ajdnlattev6 neve: Az ajdnlattevo neve:

Ertdkeldsi
pontsz6m
ds

srilysz6m
szotzata

A sLilysz6nrmal

i6nlattev6nkdntl
Adott esetben a r6szszempontokra adott pontsz6m szoveges drt6keldse:



11. a) Eredmdnyes elj6r6s eset6n a nyel'tes aj6nlattevo neve, cime, az el\enszolg6ltat6s
osszege ds aj6nlata kiv6laszt6s6nak indokai:

Ncve: Twinmed Kft.
Cinre: 1096 Budapest, Sobieski J6nos u, 16. fszt. 12.
Nett6 aj6nlati 6ssz6r: 20,020.000 Ft

46nlat kiv6laszt6s6nak indokol6sa: az ajdnlattevo megfelel az eloflt alkalmass6gi
kovetelmdnyeknek ds egy6b szempontbol is drvdnyes. Aj6nlata a legalacsonyabb osszegti
ell enszo 1 g6ltat6st tartalmazo aj 6nlat.

b)n A nyertes ajitnlatot koveto legkedvezobb aj6nlatot tevo neve, cime, az
ellens zo I g6ltat6s ci s sze ge 6 s aj 6nlat a kiv 6laszt6s 6nak indokai : - - -

12. * Akdzbeszerudsnek az(ok) ardsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez az aj6nlattev6
alv tilalkoz6t kfv6n i gdnybe venni :

a) A nyertes aj6nlattevo ajtnlatdban: ---

b) * A nyertes aj6nlatot koveto legkedvezobb aj6nlatot tevo ajhnlattban ---

13.* A 12, pont szerinti rdsz(ek) tekintet6ben a kozbeszerzes ertlkenektiz szdzalekffi
meghalad6 m6rtdkben igdnybe venni kiv6nt alvfilalkoz6(k), valamint a kozbeszerzlsnel< az a
szdzalekos arftnya, amelynek teljesit6sdben a megjelolt alv6llalkoz6k kozre fognak mukcidni:

a) A nyerles aj6nlattev0 ajdnlataban:---
b) * A nyefies ajdnlatot koveto legkedvezobb aj6nlatot tevo ajfnlatAban: ---

14. r' Az alkalmass6gigazol|sdbanreszt vevo szervezetek, es azon alkalmass6gi
kovetelmdnyek megjeloldse, amelyek igazolilsa drdekdben az ajdnlattevo ezen szervezet
eloforr6saira (is) t6maszkodik:

a) A nyertes aj6nlattevo alanlat|ban: ---
b) * A nyeftes ajinlatot kcjvet6 legkedvezobb aj6nlatot tev6 ajtnlatihan: ---

15, a) A szerz6d6skcjtdsi tilalmi idoszak lKbt. 124. $ (6) bekezddsl kezd6napja: 2015. 1 1, 10.
b) A szerzoddskotesi tilalmi idoszak lKbt.I24. $ (6) bekezddsl utols6 r-rapja: 20f5.11. 19.

16. Azcisszegezds elk6szitds6nek idopontja: 2015. 1 1. 09.
17 . Az osszegez6s megkiilddsdnek idopontja: 2015. 1 1. 09,
18.* Az dsszegezds m6dosit6s6nak indoka:
19.* Az osszegez6s m6dosit6s5nak idopontja:
20. * A m6dositott cisszegez6s megkrilddsdnek idopontja:
27 " 

* Az osszegezds javft6s6nak indoka:
22. * Az osszegezds javit6s6nak idopontja:
23 . * A javitott dsszegezds megktilddsdnek idopontj a:
24.* E gyeb inform6ci6k:

A *-gal megjelOlt pontokat csal< alclcol kell lcitcilteni, ha az abban foglalt eset fenn6ll.
A **-gal nregiel6lt pontokat csak al<kor kell lcitdlteni, l'taazajdnlatkdro az dsszessdgdben legelonycisebb aj6nlat
e I b ir'61 as i szemp ontot all<almazta.


