
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller út 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Vállalkozási szerződés - Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítása valamint az orvosi 
gázhálózat karbantartása, eseti javítása (a javítás során felhasznált anyagokat is beleértve), 
cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete. 
 
igényelt gázok igényelt mennyiség / 1 év (24 hónapra szorozni kell 2-vel) 
Egészségügyi oxigén cseppfolyós 110 000 
Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába 5 800 
Acetylén ipari 2,5 kg töltettel 1 
Acetylén ipari 6 kg töltettel 1 
BIOGON-C 20 kg töltettel 2 
Dynox orvosi 30 kg töltettel 36 
Dynox orvosi 7,5 kg töltettel 2 
Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel 140 
Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel 70 
Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel 10 
Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel 2 
Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban 5 
Ipari oxigén 2 m3 töltettel 1 
Ipari oxigén 6 m3 töltettel 1 
Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel 10 
Szintetikus levegő 2 m3-es töltettel 1 
Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel 2 
Sűrített levegő 4 m3 1 
palackok szállítási díja 285 
 
bérleti díj igényelt mennyiség 
cseppfolyós oxigén tartály +2 db. tartalék bündel lefejtőközponttal 1+2 
palackok bérleti díja 54 
kombi palackok bérleti díja 20 
orvosi gázhálózat karbantartási díjai/alkalom 
cseppfolyós oxigénközpont, tartalék bündelekkel és lefejtőközponttal 
Pan-Gas típusú 1 db. 2*3 palackos altatógáz központ ( gyermek kardiológia) 
Vákuum központ, 2db.szivattyúval (felnőtt kardiológia) 
Vákuum központ, 2db.szivattyúval (gyermek kardiológia) 
sűrített levegő központ 3db kompresszorral, 2 db. légszárítóval 
orvosi gázhálózat felülvizsgálata 1 alkalom, a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerint 
1. A szerződés tárgyát képező berendezések (gép-műszerek felsorolása): 
• Cseppfolyós oxigénközpont 
• Pan-Gas típusú 1 db 2 x 3 db palackos altatógáz központ (Gyermek kardiológia) 
• Vákuum központ 2 db 2 x 2 db vákuumszivattyúval (Felnőtt Kardiológia, Gyermek 
kardiológia) 
• Sűrített levegő központ 1 db. 3 db SL kompresszorral és 2 db levegőszárítóval (Felnőtt 



Kardiológia, Gyermek kardiológia) 
2. A karbantartás gyakorisága: Negyedévente 
3. A karbantartások alkalmával elvégzendő munkák rövid leírása: 
 
Cseppfolyós oxigénközpont 
- A feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, a 
kezelőszervek, műszerek és csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése 
szemrevételezéssel és működési próbával. A tapasztalható hiányosságok megszűntetése, 
illetve javítása. 
- A tartály, a párologtató és környezetének szivárgás ellenőrzése, szivárgások megszűntetése. 
- A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (cseppfolyós tárolóról palackos tárolóra) 
ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése. 
Tartalék palackos orvosi oxigén lefejtő központ, és palackos altatógáz központ 
- A feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, a 
kezelőszervek, műszerek és csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése 
szemrevételezéssel és működési próbával. A tapasztalható hiányosságok megszűntetése, 
illetve javítása. 
- Szivárgás ellenőrzése szivárgás ellenőrző spray-vel illetve szemrevételezéssel, szivárgások 
megszüntetése. 
- A lefúvató szelepek ellenőrzése működési próbával, hiba esetén lecserélésük. 
- Nyomáscsökkentők ellenőrzése működési próbával, nyomáscsökkentők karbantartása és 
javítása gyártói előírás szerint. 
- A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (üzemelő palacksorról tartalékra) ellenőrzése 
működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése. 
- A stabilizátor nyomáscsökkentőinek, biztonsági szelepeinek ellenőrzése, karbantartása 
gyártói előírás szerint, jelzőrendszer működési próbája, a szükséges javítások és beállítások 
elvégzése. 
Vákuum központ 
- A vákuum szivattyúk általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és 
működési próbával, olajszínt ellenőrzés, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a baktérium 
szűrő állapotának, valamint a vákuum csapda szennyeződés-mentességének ellenőrzése, 
olajpótlás, illetve olajcsere, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és 
beállítások elvégzése. 
- A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (vezérgépről tartalék gépre) ellenőrzése 
működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése. 
Sűrített levegő központ 
- A kompresszorok általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési 
próbával, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a szűrőlánc és a nyomáscsökkentő egység 
állapotának ellenőrzése, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és 
beállítások elvégzése. 
- A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (vezérgépről tartalék gépre) ellenőrzése 
működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése. 
- A hűtve szárító berendezés ellenőrzése működési próbával, szükség esetén beállítása, vagy 
javítása gyártói előírás szerint. 
- A kondenzvíz megfelelő elvezetésének ellenőrzése a kompresszorokból, légtartályból és 
hűtve szárítóból, valamint a szűrőkből. Vízelvezetők működési próbája, tisztítása, szükség 
esetén javítása. 
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen 
Magyarországon. 
a palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak 
Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal 
rendelkezzenek. 
a cseppfolyós oxigén tartály álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval, és egyéb 
szerelvényekkel együtt maximum 12m2 helyet foglalhat el 



a minimum készlet 30%-nál kevesebb nem lehet - azaz a telepített cseppfolyós oxigén tartály 
űrtartalmához képest a tárolt oxigén mennyisége nem csökkenhet 30% alá az ellátás 
biztonsága érdekében. 
 
 
kombiszelepes egészségügyi oxigén palackok méretei: 
töltet m3 külső átmérő mm magasság mm 
0,4 100 490 
1 140 600** 
1,5 140 970** 
2 140 970** 
** +/- 20% méreteltérés elfogadható 
 
A szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés 
legfeljebb -30 %-kal eltérhet, azaz ajánlatkérő a megjelölt mennyiség legalább 70 %-ának a 
lehívására köteles - a teljesítés egészére vonatkozóan 
 
 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
2011. évi CVIII Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja, nyílt eljárás 
 
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: 

Közzététel dátuma: 2015.10.07. 

Iktatószám: 19772/2015 
 

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):  
2 db 
 
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, Ajánlattevő megnevezése: Linde Gáz Magyarország Zrt. 
Címe: 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. 

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: nettó 29.916.700,- Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 



 
 
2, Ajánlattevő megnevezése: SIAD Hungary Kft. 
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38. 

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: nettó 21.663.280,-  Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

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

 Az elbírálás A részszempontok          
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

         
         
         

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

           

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

   
(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: --- 
 

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: --- 

 
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: 
 
 Ajánlattevő megnevezése: SIAD Hungary Kft. 
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38. 

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: nettó 21.663.280,-  Ft 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági 
követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a 
felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 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:  
orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása 
a gázhálózat felülvizsgálata 
 
 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: -- 
Medigas –Steel Kft : (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 39.) III.2.3. b) 
 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016.01.27. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2016.02.05. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:. 2016.01.26. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.01.26. 
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: Intézetünk a tárgyi eljárás során pótfedezetet vont be. 
 
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. 
 


