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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: 

 
Elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése az 

Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével. 

 
Adásvételi szerződés kihelyezett áruraktár létesítésével elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs 
és cryoablációs anyagok beszerzéséhez – azzal, hogy az előírt mennyiségektől – az egységár vagy 
másszerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő mínusz 30 %-kal eltérhet. 
(Kihelyezett áruraktár feltételei: ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel 
ajánlattevő részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a kihelyezett áruraktár 
létesítése feltételeinek elfogadásáról,ennek hiányában ajánlatuk érvénytelen, valamint arról, hogy 
az adásvételi és a raktározási szerződés egymáselválaszthatatlan részei.) 
 
41 részben összesen 4 665 db eszköz beszerzése, a B mellékletekben és a dokumentáció részét 
képező specifikáció szerint. 
A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 486 474 300 HUF; ebből az EFI keret: nettó 422 610 900 
HUF. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezet 
csoportosítson át az egyes részek között. 
 

3. A választott eljárás fajtája:  
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 83. § szerinti 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: 2015.10.23. 
Iktatószám: TED: 2015/S 206-373604 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
1. rész: nem 
2. rész: igen 
3. rész: nem 
4. rész: igen 
5. rész: igen 
6. rész: igen 
7. rész: igen 
8. rész: nem 
9. rész: igen 

10. rész: igen 
11. rész: igen 
12. rész: igen 
13. rész: igen 
14. rész: igen 
15. rész: nem 
16. rész: igen 
17. rész: nem 
18. rész: nem 

19. rész: igen 
20. rész: igen 
21. rész: nem 
22. rész: igen 
23. rész: nem 
24. rész: igen 
25. rész: igen 
26. rész: igen 
27. rész: igen 
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28. rész: igen 
29. rész: igen 
30. rész: igen 
31. rész: igen 
32. rész: igen 

33. rész: nem 
34. rész: igen 
35. rész: nem 
36. rész: igen 
37. rész: igen 

38. rész: igen 
39. rész: igen 
40. rész: igen 
41. rész: 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:  
1. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
3. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
8. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
15. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
17. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
18. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
21. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
23. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
33. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
35. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész 

vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
 

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

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
1. rész: 0 db 
2. rész: 4 db 
3. rész: 0 db 
4. rész: 1 db 
5. rész: 2 db 
6. rész: 2 db 
7. rész: 1 db 
8. rész: 0 db 
9. rész: 2 db 
10. rész: 1 db 
11. rész: 1 db 
12. rész: 1 db 
13. rész: 1 db 
14. rész: 1 db 

15. rész: 0 db 
16. rész: 1 db 
17. rész: 0 db 
18. rész: 0 db 
19. rész: 1 db 
20. rész: 2 db 
21. rész: 0 db 
22. rész: 1 db 
23. rész: 0 db 
24. rész: 1 db 
25. rész: 2 db 
26. rész: 2 db 
27. rész: 2 db 
28. rész: 1 db 

29. rész: 3 db 
30. rész: 1 db 
31. rész: 1 db 
32. rész: 1 db 
33. rész: 0 db 
34. rész: 1 db 
35. rész: 0 db 
36. rész: 1 db 
37. rész: 1 db 
38. rész:1 db 
39. rész: 1 db 
40. rész: 1 db 
41. rész: 1 db 

 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
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részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 

 

1, Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

 

Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

2 9.915.000 minimum 3 elérhető görbület igen - nem 

9 3.025.000 választható görbületek (A-E) igen - nem 

10 12.875.000 

1) reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására 

alkalmas 

2) változó görbület 

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 

11 54.120.000 

1) reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására 

alkalmas 

2) választható ballonméret 

1) igen - nem – 

 

2) igen - nem 

12 2.400.000 cryoablációs rendszerhez kompatibilis igen - nem 

13 10.935.000 

1)Elérhető átmérők: 15 és 20mm  

2)forgatható shaft  

3) elektródák száma 8 

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 

 

3) igen - nem 

27 1.275.000 --- --- 

28 102.000 --- --- 

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

 

2, Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 

 

Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

2 4.821.400 minimum 3 elérhető görbület igen - nem 

5 11.175.000 

Azonos körülméyek között PtIr elektródával 

összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A 

megadott szakmai szempontok igazolására a 

megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott 

termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit 

csatolni kell.) 

igen - nem 
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Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

7 6.200.000 

Azonos körülmények között PtIr elektródával 

összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A 

megadott szakmai szempontok igazolására a 

megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott 

termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit 

csatolni kell.) 

Igen-nem  

14 2.340.000 

1)Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő 

mérési technológia 1 gramm érzékenységgel  

2)3,5 mm-res katétervég 

3)220°-os görbíthetőség 

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 

 

3) igen - nem 

19 1.610.000 

1) 2-5-2 elektróda távolság 

2) nagyobb felületű (jobb) endokardium tip 

érintkezést biztosító kiképzés (domború) 

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 

24 14.079.000 

1) 2-8-2 elektróda távolság 

2) atraumatikus soft tip kiképzés 

3) görbölet fixálhatóság 

igen - nem 

 

igen - nem 

 

igen - nem 

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

 

3, Ajánlattevő megnevezése: Medtech Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a 

 

Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

26 14.400.000 --- --- 

29 2.340.000 180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság igen - nem 

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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4, Ajánlattevő megnevezése: Variomedic Kft. 
Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4. 

Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

16 5.343.150 2-6-2 mm és 2-5-2 mm elektródatávolságok megléte igen - nem 

20 5.406.750 minimum egy elérhető F méret 
5 db elérhető F 

méret  

22 4.052.250 minimum egy elérhető F méret 
5 db elérhető F 

méret  

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

 

 

5, Ajánlattevő megnevezése: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 

 

Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

2 5.792.000 minimum 3 elérhető görbület igen - nem 

5 9.732.000 

Azonos körülméyek között PtIr elektródával 

összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A 

megadott szakmai szempontok igazolására a 

megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott 

termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit 

csatolni kell.) 

igen - nem 

9 1.320.000 választható görbületek (A-E) igen - nem 

20 6.080.000 minimum egy elérhető F méret 
3 db elérhető F 

méret  

25 1.600.000 --- --- 

26 16.000.000 --- --- 

27 1.200.000 --- --- 

29 2.560.000 180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság igen - nem 

31 260.000 

1) görbületek száma 

 

2) hosszméretek száma 

1) 11 db görbület 

 

2) 2 db hosszúság 

32 13.000.000 

1) hossz 62 cm 

 

2) irrigációs lyukak megléte 

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 
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Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

34 4.860.000 

1) széles méretprofil 

 

2) „cross-cut” technológia 

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 

41 14.625.000 
kompatibilitás NaVx elektroanatómiai térképező 

rendszerrel 
igen - nem 

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

 

 

6, Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 

 

Rész 

sorszám

a 

 

Nettó ajánlati 

összár HUF-ban 

megadva 
Szakmai szempontok 

Ajánlott 

paraméterek – 

kérjük aláhúzni 

vagy az ajánlott 

paramétert 

megadni 

2 5.041.600 minimum 3 elérhető görbület igen - nem 

4 5.200.000 
1) minimum 4 elérhető görbület 

2) 2-5-2 elektróda kiosztás  

1) igen - nem 

 

2) igen - nem 

6 3.421.000 kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása  igen - nem 

25 1.640.000 --- --- 

29 1.860.000 180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság igen - nem 

30 5.500.000 UH generátorral kompatibilis igen - nem 

36 56.250.000 

kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai 

térképező rendszerrel, mely képes a szöveti 

nyomóerő megjelenítésére 

igen - nem 

37 16.150.000 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai 

rendszerrel 
igen - nem 

38 4.100.000 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai 

térképező rendszerrel 
igen - nem 

39 42.300.000 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai 

térképező rendszerrel 
 igen - nem 

40 18.200.000 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai 

térképező rendszerrel 
igen - nem 

 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként):  

 

Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötök és ablációs tartozékok 

       

2. sz. rész Medtronic Hungária Kft. Biotronik Hungária Kft. St. Jude Medical Kft. Johnson & Johnson Kft. 

7F, B, D-F-görbülettel, mozgatható, 
qadripolaris, thermocouple érzékelővel 
ellátott katétervég 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozot

t 

pontszá

m 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozo

tt 

pontszá

m 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozot

t 

pontszá

m 

Ajánlati ár 
20 9 915 000 4,863 97,255 4 821 400 10,000 200,000 

5 792 

000 8,324 166,485 5 041 600 9,563 191,265 

minimum elérhető 3 görbület 10 igen 10,000 100,000 igen 10,000 100,000 igen 10,000 100,000 igen 10,000 100,000 

2. sz. rész összpontszáma       197,255     300,000     266,485     291,265 

     

4. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

7 vagy 8  F 4 mm-es tip elektródával 
rendelkező SmartAblate ablációs 
generátorral kompatibilis ablációs 
katéter. 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

 Ajánlati ár 
20 5 200 000 10,000 200,000 

minimum 4 elérhető görbület 3 igen 10,000 30,000 

2-5-2- elektróda kiosztás 7 igen 10,000 70,000 

4. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

5. sz. rész Biotronik Hungária Kft. St. Jude Medical Kft. 

7F, B-F-görbülettel, speciálisan 
kiképzett, mély szöveti hatású külső 
hűtéses rend-szerű irrigációs katéter és 

irrigációs pumpa szerelék, 
thermocouple érzékelővel ellá-tott 
katétervéggel, 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozot

t 

pontszá

m 

Ajánlati ár  
20 

11 175 

000 8,709 174,174 9 732 000 10,000 200,000 

Azonos körülméyek között PtIr 
elektródával összehasonlítva mélyebb 
szöveti hatás elérése (A megadott 
szakmai szempontok igazolására a 
megajánlott technológiára vonatkozó, 

a megajánlott termékkel végzett 
vizsgálatot és eredményeit csatolni 
kell.) 

10 igen 10,000 100,000 nem 1,000 10,000 

5. sz. rész összpontszáma       274,174     210,000 

 

 

        

6. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

7F,  speciálisan kiképzett külső hűtéses 
rendszerű irrigációs katéter és 
irrigációs pumpa szerelék, 
thermocouple érzékelővel ellátott 
katétervéggel  

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

 Ajánlati ár 
20 3 421 000 10,000 200,000 

kompatibilis pumpaszerelék biztosítása 
10 igen 10,000 100,000 

6. sz. rész összpontszáma       300,000 
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7. sz. rész Biotronik Hungária Kft. 

7F külső átmérőjű egy irányban 
állítható görbületű, négypólusú 
thermocouple ér-zékelővel ellátott, 
speciálisan kialakított mélyszöveti 
hatású véggel (nem hűtött fejű), 
speciálisan pitvari fluttern ablációhoz 
kialakított, többszörösen erősített szár 
résszel (a fonatosan erősített 

szárrészen felül), ablációs 
elektrofiziológiai katéter (B,D,F gör-
bületekkel). 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

 Ajánlati ár 
10 6 200 000 10,000 200,000 

Azonos körülmények között PtIr 
elektródával összehasonlítva mélyebb 
szöveti hatás elérése (A megadott 
szakmai szempontok igazolására a 
megajánlott technológiára vonatkozó, 
a megajánlott termékkel végzett 
vizsgálatot és eredményeit csatolni 
kell.) 10 igen 10,000 100,000 

7. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

9. sz. rész Medtronic Hungária Kft. St. Jude Medical Kft. 

5F, mozgatható katéter fejjel, 
quadripolaris, thermocouple 
érzékelővel ellátott ablációs katéter 
speciális gyermekkablációkhoz 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozot

t 

pontszá

m 

 Ajánlati ár 20 3 025 000 4,364 87,273 1 320 000 10,000 200,000 

választható görbületek (A-E) 10 igen 10,000 100,000 igen 10,000 100,000 

9. sz. rész összpontszáma       187,273     300,000 

     

10. sz. rész Medtronic Hungária Kft. 

ablációs katéter parahis lokalizációjú 
aritmia szubsztratum ablációjára 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

12 875 

000 10,000 200,000 

reverzibilis (fagyasztásos) lézio 
kialakítására alkalmas 7 igen 10,000 70,000 

változó görbület 3 igen 10,000 30,000 

10. sz. rész összpontszáma       300,000 

   

11. sz. rész Medtronic Hungária Kft. 

Pitvarfibrilláció biztonságos kezelésére 
kialakított 28 mm-res ballonablációs 
katé-ter a hozzátartozó mozgatható 
sheath-tel és gázumbilicalis 
összekötővel (minden 10 db 28 mm-

res ballonhoz 1 db 23 mm-res 
ballonkatéter és tartozákai megajánlása 
csomagban kötelező) 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

 Ajánlati ár 
20 

54 120 

000 10,000 200,000 

reverzibilis (fagyasztásos) lézio 
kialakítására alkalmas 7 igen 10,000 70,000 

választható ballonméret 3 igen 10,000 30,000 

11. sz. rész összpontszáma       300,000 

 

     

12. sz. rész Medtronic Hungária Kft. 

Gázpalack a cryoablációs rendszerhez 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 2 400 000 10,000 200,000 

cryoablációs rendszerhez kompatibilis 10 igen 10,000 100,000 

12. sz. rész összpontszáma       300,000 
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13. sz. rész Medtronic Hungária Kft. 

Arctic Front cryoablációs katéterrel 
kompatibilis, 165 cm hosszú, 3,3 F 
vastagságú, pulmonális véna  
térképezéséhez használatos, real-time 
elektroanatómiai diagnoszti-kus 
mapping katéter 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

10 935 

000 10,000 200,000 

Elérhető átmérők: 15 és 20mm  3 igen 10,000 30,000 

forgatható shaft  4 igen 10,000 40,000 

elektródák száma 8 3 igen 10,000 30,000 

13. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

14. sz. rész Biotronik Hungária Kft. 

Speciálisan a laterális és axiális 
nyomóerő folyamatos idejű 
megjelenítésére alkal-mas, nem bi-
direkcionális, folyadékhűtésű 7Fr 
külső átmérőjű 100-130 cm hosszúsá-
gú terápiás katéter 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 2 340 000 10,000 200,000 

Speciálisan kialakított üvegszálas 
nyomóerő mérési technológia 1 gramm 
érzékenységgel  5 igen 10,000 50,000 

3,5 mm-res katétervég 2 igen 10,000 20,000 

220°-os görbíthetőség 3 igen 10,000 30,000 

14. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

Diagnosztikus  katéterek és 

összekötők     

Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek 

16. sz. rész Variomedic Kft. 

6F, 110 cm-res mozgatható, 
unidirekcionális decapolaris, 2-5-2 és 
2-6-2 mm elektrodatávolsággal 
femoralis behatolásra    

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 5 343 150 10,000 200,000 

2-6-2 mm és 2-5-2 mm 
elektródatávolságok megléte 10 igen 10,000 100,000 

16. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb 

pitvari és His pozicióba és összekötő kábelek 

  

19. sz. rész Biotronik Hungária Kft. 

5 illetve 6F, Josephson és Cournard 
görbülettel, quadripolaris, 
diagnosztikus katéter 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 1 610 000 10,000 200,000 

2-5-2 elektróda távolság 2 igen 10,000 20,000 

nagyobb felületű (jobb) endokardium 
tip érintkezést biztosító kiképzés 
(domború) 8 igen 10,000 80,000 

19. sz. rész összpontszáma       300,000 

 

 

     

20. sz. rész Variomedic Kft. St. Jude Medical Kft. 

5F, Josephson és Cournard görbülettel, 
négyféle elektróda kiosztással 
rendelkező, quadripolaris, 

diagnosztikus katéter 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozot

t 

pontszá

m 

Ajánlati ár 
20 5 406 750 10,000 200,000 6 080 000 8,893 177,854 

minimum egy elérhető F méret 10 5 10,000 100,000 3 6,000 60,000 

20. sz. rész összpontszáma       300,000     237,854 
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22. sz. rész Variomedic Kft. 

5Fr ,4 pólusú, Josephson és Damato 
gör-bületű, kifejezetten puha végű, 

kisgyer-mekek elektrofiziológiai 
vizsgálatára alkalmas diagnosztikai 
katéter 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 4 052 250 10,000 200,000 

minimum egy elérhető F méret 
10 5 10,000 100,000 

22. sz. rész összpontszáma 
      300,000 

   

Multipoláris diagnosztikus 

elektródakatéter és összekötő kábel 

    

24. sz. rész Biotronik Hungária Kft. 

6F, mozgatható diagnosztikus katéter 
multipolaris (legalább 18 pólusú) 

görbülettel, pitvari flattern 
térképezésére 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

14 079 

000 10,000 200,000 

2-8-2 elektróda távolság 1 igen 10,000 10,000 

atraumatikus soft tip kiképzés 8 igen 10,000 80,000 

görbület fixálhatóság 1 igen 10,000 10,000 

24. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

29. sz. rész Medtech Kft. St. Jude Medical Kft. Johnson & Johnson Kft. 

legalább 8 F vastagságú, soft tip, 
mozgatható végű sheath a bal 
pitvarban történő térképezés és abláció 
támogatásához 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozot

t 

pontszá

m 

Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozo

tt 

pontszá

m 

Ajánlati ár 
20 2 340 000 7,949 158,974 2 560 000 7,266 145,313 

1 860 

000 10,000 200,000 

180-90 fokos bidirectionalis 
mozgathatóság 10 igen 10,000 100,000 igen 10,000 100,000 igen 10,000 100,000 

29. sz. rész összpontszáma       258,974     245,313     300,000 

     

Intracardialis ultrahang katéterek     

30. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

Intracardialis ultrahang katéter, 
hajlítható véggel, Doppler kapacitással 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 5 500 000 10,000 200,000 

UH generátorral kompatibilis 10 igen 10,000 100,000 

30. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

Vaszkularis sheath-ek ablácios 

kateter stabilizálására 
    

31. sz. rész St. Jude Medical Kft. 

8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a 
tricuspidalis annulus térképezésehez 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 260 000 10,000 200,000 

görbületek száma 5 11 10,000 50,000 

hosszméretek száma 5 2 10,000 50,000 

31. sz. rész összpontszáma       300,000 

     
 
     

32. sz. rész St. Jude Medical Kft. 

8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a 
mitralis annulus térképezéséhez 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 
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Ajánlati ár 
20 

13 000 
000 10,000 200,000 

hossz 62 cm 5 nem 1,000 5,000 

irrigációs lyukak meléte 5 igen 10,000 50,000 

32. sz. rész összpontszáma       255,000 

     

Vaszkuláris sheath-ek vénás és 

artériás behatolásra     

34. sz. rész St. Jude Medical Kft. 

5-13 F, dilatátorral, 0.038´méretű, 
rövid vezetővel ellátott, több mint 10 
cm hosszú, teljes hosszában kink 
rezisztens, oldalággal és azon csappal 
ellátott hemosztatikus szeleppel 
rendel-kező 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 4 860 000 10,000 200,000 

szées méretprofil 2 igen 10,000 20,000 

"cross-cut" technológia 8 igen 10,000 80,000 

34. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

     

Eszközök elektroanatómiai 

térképezéshez     

36. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti 
nyomóerőt megjeleníteni tudó, 
mágneses szenzorral ellátott katéter, 
irrigációs szerelékkel együtt. 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

56 250 

000 10,000 200,000 

kompatibilitás CARTO 3 
elektroanatómiai térképező 
rendszerrel, mely képes a szöveti 
nyomóerő megjelenítésére 10 igen 10,000 100,000 

36. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

37. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

7 F, 10 vagy 20 pólusú, mágneses 
szenzorral ellátott circuláris mapping 
katéter, amely alkal-mas FAM és 
MEM térképezéséhez 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

16 150 

000 10,000 200,000 

kompatibilitás CARTO 3 
elektroanatómiai térképező rendszerrel 10 igen 10,000 100,000 

37. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

38. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

Mágneses szenzorral ellátott, 5 ágú, 20 
pólusú multielektródos mapping 
diagnosztikus katéter, amely alkalmas 
FAM és MEM térképezéshez 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 20 4 100 000 10,000 200,000 

kompatibilitás CARTO 3 
elektroanatómiai térképező rendszerrel 10 igen 10,000 100,000 

38. sz. rész összpontszáma       300,000 

 
 
 
     

39. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

Elektroanatómiai mapping katéter 
7,5F, elktromágneses szenzorral 
ellátott, hűtött fejű katétervéggel és 

irrigációs pumpaszerelékkel 

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

42 300 

000 10,000 200,000 

kompatibilitás CARTO 3 
elektroanatómiai térképező rendszerrel 10 igen 10,000 100,000 

39. sz. rész összpontszáma       300,000 
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40. sz. rész Johnson & Johnson Kft. 

Referencia elektróda  

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

18 200 
000 10,000 200,000 

kompatibilitás CARTO 3 
elektroanatómiai térképező rendszerrel 10 igen 10,000 100,000 

40. sz. rész összpontszáma       300,000 

     

41. sz. rész St. Jude Medical Kft. 

Referencia elektróda  

Súly- 

szám 
Ajánlat 

nettó Ft 

összesen 

Pont-

szám 

Súlyozott 

pontszám 

Ajánlati ár 
20 

14 625 
000 10,000 200,000 

kompatibilitás NaVx elektroanatómiai 
térképező rendszerrel 10 igen 10,000 100,000 

41. sz. rész összpontszáma       300,000 

 
A 25.-28. sz. részek vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az értékelési 
szempont. 

 
(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: 
a. 
A 25.-28. sz. részeken kívüli részek vonatkozásában az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása az ajánlatok értékelési szempontja. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában: 
1. Ajánlati ár - súlyszám: 20 
Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi 
kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó 
mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze. 
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a 
többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül 
meghatározásra: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol:A: a kapott pontszám, Amin: a 
legalacsonyabb érték, Aa: Az adott pályázó által megajánlott érték. 
 
2. Szakmai szempontok értékelése, az egyes alább megjelölt részek vonatkozásában: 
- abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok 
felszorzásra kerülnek a súlyszámmal, 
- értékarányosítás módszere: 
* Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a 
kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az adott pályázó által megajánlott érték 
* Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám, ahol: B: 
a számított pontszám, Ba: az adott pályázó által adott érték, Bmax: a legmagasabb érték 
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Rész sorszáma/ Megnevezés/ Szakmai szempontok/ Ajánlott paraméterek/ Megjegyzés/ 
Súlyszám 
Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötök és ablációs tartozékok 
1.rész: 7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is 
rendelkező, bidirekcionális görbülettekkel -több méretben - mozgatható, plusz 
aszimetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető 
qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű ablációs katéter. 
Szakmai szempontok 
1)válsztható puhább/keményebb distalis shaft megléte 
igen - nem 
Súlyszám 3 
2) bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség 
igen - nem 
Súlyszám 2 
3)bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas 
igen - nem 
Súlyszám 3 
4) legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte 
igen - nem 
Súlyszám 2 
2.rész: 7F, B, D-F-görbülettel, mozgatható, qadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott 
katétervég 
minimum 3 elérhető görbület 
igen - nem 
Súlyszám 10 
3.rész: 7 F,A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter 
fejjel,thermocouple érzékelővel ellátott katétervég 
1) minimum 4 elérhető görbület 
igen - nem 
Súlyszám 3 
2) 1-7-4 elektróda kiosztás 
igen - nem 
Súlyszám 7 
4.rész: 
7 vagy 8 F 4 mm-es tip elektródával rendelkező SmartAblate ablációs generátorral kompatibilis 
ablációs katéter. 
Szakmai szempontok 
1) minimum 4 elérhető görbület 
igen - nem 
Súlyszám :3 
2) 2-5-2 elektróda kiosztás 
igen - nem 
Súlyszám :7 
5.rész: 7F, B-F-görbülettel, speciálisan kiképzett, mély szöveti hatású külső hűtéses rendszerű 
irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel, 
Szakmai szempontok 
Azonos körülméyek között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A 
megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott 
termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell. ) 
igen - nem 
Súlyszám :10 
6.rész 
7F, speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, 
thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel 
Szakmai szempontok 
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kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása 
igen - nem 
Súlyszám : 
10 
7.rész: 7F külső átmérőjű egy irányban állítható görbületű, négypólusú thermocouple érzékelővel 
ellátott, speciálisan kialakított mélyszöveti hatású véggel (nem hűtött fejű), speciálisan pitvari 
fluttern ablációhoz kialakított, többszörösen erősített szár résszel (a fonatosan erősített 
szárrészen felül), ablációs elektrofiziológiai katéter (B,D,F görbületekkel). 
Szakmai szempontok 
Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A 
megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott 
termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.) 
Igen-nem válasz 
Súlyszám : 
10 
8.rész: 
8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó 
distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbülettekkel -több méretben - 
mozgatható, plusz aszimetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar 
kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés 
ablátios kezelésre, speciális, 8-10 mm-es végű ablációs katéter 
Szakmai szempontok 
1)150W magas energia kompatibiítás 
igen - nem 
Súlyszám:7 
2) bidirekcionális hajlítha-tóság és rőgzíthetőség; 
igen - nem 
Súlyszám:1 
3) bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása 
igen - nem 
Súlyszám:1 
4) választható 10 mm-es tip méret 
igen - nem 
Súlyszám:1 
9.rész: 5F, mozgatható katéter fejjel, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott ablációs 
katéter speciális gyermekkablációkhoz 
Szakmai szempontok 
választható görbületek (A-E) 
igen - nem 
Súlyszám:10 
10.rész: ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára 
Szakmai szempontok 
1) reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas 
igen - nem 
Súlyszám: 7 
2) változó görbület 
igen - nem 
Súlyszám: 3 
11. rész: 
Pitvarfibrilláció biztonságos kezelésére kialakított 28 mm-res ballonablációs katéter a 
hozzátartozó mozgatható sheath-tel és gázumbilicalis összekötővel (minden 10 db 28 mm-res 
ballonhoz 1 db 23 mm-res ballonkatéter és tartozákai megajánlása csomagban kötelező) 
Szakmai szempontok 
1) reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas 
igen - nem 
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Súlyszám: 7 
2) választható ballonméret 
igen - nem 
Súlyszám: 3 
12.rész 
Gázpalack a cryoablációs rendszerhez 
Szakmai szempontok 
cryoablációs rendszerhez kompatibilis 
igen - nem 
súlyszám: 10 
13.rész 
Arctic Front cryoablációs katéterrel kompatibilis, 165 cm hosszú, 3,3 F vastagságú, pulmonális 
véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus mapping katéter 
Szakmai szempontok 
1)Elérhető átmérők: 15 és 20mm 
igen - nem 
Súlyszám:3 
2)forgatható shaft 
igen - nem 
Súlyszám:4 
3) elektródák száma 8 
igen - nem 
Súlyszám:3 
14.rész: 
Speciálisan a laterális és axiális nyomóerő folyamatos idejű megjelenítésére alkalmas, nem 
bi-direkcionális, folyadékhűtésű 7Fr külső átmérőjű 100-130 cm hosszúságú terápiás katéter 
Szakmai szempontok 
1)Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel 
igen - nem 
Súlyszám:5 
2)3,5 mm-res katétervég 
igen - nem 
Súlyszám:2 
3)220°-os görbíthetőség 
igen - nem 
Súlyszám 3 
Diagnosztikus katéterek és összekötők 
Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek 
15.rész: 
6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható 
femoralis behatolásra legalább 105 cm es katéterhosszal 
Szakmai szempontok 
1) 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte 
igen - nem 
Súlyszám 5 
2) a görbület sikja legyen jelzett a mozgatókaron 
igen - nem 
Súlyszám 5 
16.rész: 
6F, 110 cm-res mozgatható, unidirekcionális decapolaris, 2-5-2 és 2-6-2 mm elektrodatávolsággal 
femoralis behatolásra 
Szakmai szempontok 
2-6-2 mm és 2-5-2 mm elektródatávolságok megléte 
igen - nem 
Súlyszám 10 
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17.rész: 
5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia 
behatolásra 
Szakmai szempontok 
minimum egy elérhető F méret 
Adja meg a F méreteket- előny a több 
Súlyszám 10 
Elektrofiziológiai diagnosztikai szett (sinus coronarius és quadripolararis) diagnosztikus katéterek 
és összekötő kábeleik 
18.rész: 
EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda 
távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5F, Josephson, Cournard és 
Damato görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus 
katétert 
Szakmai szempontok 
minimum egy elérhető F méret 
Adja meg a F méreteket- előny a több 
Súlyszám 10 
Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozicióba és összekötő 
kábelek 
19.rész: 
5 illetve 6F, Josephson és Cournard görbülettel, quadripolaris, diagnosztikus katéter 
Szakmai szempontok 
1) 2-5-2 elektróda távolság 
igen - nem 
Súlyszám 2 
2) nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború) 
igen - nem 
Súlyszám 8 
20.rész 
5F, Josephson és Cournard görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, 
diagnosztikus katéter 
Szakmai szempontok 
minimum egy elérhető F méret 
Adja meg a F méreteket- előny a több 
Súlyszám 10 
21.rész 
5Fr , 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére 
Szakmai szempontok 
megjeleníthető pólusok száma 
Adja meg a pólusok számát- előny a több 
Súlyszám 10 
22.rész 
5Fr ,4 pólusú, Josephson és Damato görbületű, kifejezetten puha végű, kisgyermekek 
elektrofiziológiai vizsgálatára alkalmas diagnosztikai katéter 
Szakmai szempontok 
minimum egy elérhető F méret 
Adja meg a F méreteket- előny a több 
Súlyszám 10 
23.rész: 
2/6 F, stabilan rögzíthető, screw in diagnosztikai és referencia katéter 
Szakmai szempontok 
rögzíthető vég 
igen - nem 
Súlyszám 10 
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Multipoláris diagnosztikus elektródakatéter és összekötő kábel 
24. rész: 
6F, mozgatható diagnosztikus katéter multipolaris (legalább 18 pólusú) görbülettel, pitvari flattern 
térképezésére 
Szakmai szempontok 
1) 2-8-2 elektróda távolság 
igen - nem 
Súlyszám 1 
2) atraumatikus soft tip kiképzés 
igen - nem 
Súlyszám 8 
3) görbölet fixálhatóság 
igen - nem 
Súlyszám 1 
Pulmonalis véna mapping katéterek és összekötő kábelek 
29.rész 
legalább 8 F vastagságú, soft tip, mozgatható végű sheath a bal pitvarban történő térképezés és 
abláció támogatásához 
Szakmai szempontok 
180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság 
igen - nem 
Súlyszám 10 
Intracardialis ultrahang katéterek 
30.rész: 
Intracardialis ultrahang katéter, hajlítható véggel, Doppler kapacitással 
Szakmai szempontok 
UH generátorral kompatibilis 
igen - nem 
Súlyszám 10 
Vaszkularis sheath-ek ablácios kateter stabilizálására 
31. rész: 
8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a tricuspidalis annulus térképezésehez 
Szakmai szempontok 
1) görbületek száma 
Adja meg a görbület - előny a több 
Súlyszám 5 
2) hosszméretek száma 
Adja meg a hosszúság méreteket - előny a több 
Súlyszám 5 
32. rész: 
8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a mitralis annulus térképezéséhez 
Szakmai szempontok 
1) hossz 62 cm 
igen - nem 
Súlyszám 5 
2) irrigációs lyukak megléte 
igen - nem 
Súlyszám 5 
33.rész: 
6Fr 45 cm vaszkularis longsheath gyermek transzeptalis katéterezéshez 
Szakmai szempontok 
1) hossz 45 cm 
igen - nem 
Súlyszám 5 
2) irrigációs lyukak megléte 
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igen - nem 
Súlyszám 5 
Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra 
34.rész: 
5-13 F, dilatátorral, 0.038´méretű, rövid vezetővel ellátott, több mint 10 cm hosszú, teljes 
hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező 
Szakmai szempontok 
1) széles méretprofil 
igen - nem 
Súlyszám 2 
2) „cross-cut” technológia 
igen - nem 
Súlyszám 8 
35. rész: 
7-10 F, dilatátorral, 0.038´méretű, rövid vezetővel ellátott, teljes hosszában kink rezisztens, 
oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező, legalább 45 cm hosszú 
1) széles méretprofil 
igen - nem 
Súlyszám 2 
2) „cross-cut” technológia 
igen - nem 
Súlyszám 8 
Eszközök elektroanatómiai térképezéshez 
36. rész: 
Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti nyomóerőt megjeleníteni tudó, mágneses szenzorral ellátott 
katéter, irrigációs szerelékkel együtt. 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, mely képes a szöveti nyomóerő 
megjelenítésére 
igen - nem 
Súlyszám 10 
37. rész 
7 F, 10 vagy 20 pólusú, mágneses szenzorral ellátott circuláris mapping katéter, amely alkalmas 
FAM és MEM térképezéséhez 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai rendszerrel 
igen - nem 
Súlyszám 10 
38.rész: 
Mágneses szenzorral ellátott, 5 ágú, 20 pólusú multielektródos mapping diagnosztikus katéter, 
amely alkalmas FAM és MEM térképezéshez 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel 
igen - nem 
Súlyszám 10 
39. rész: 
Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elktromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű 
katétervéggel és irrigációs pumpaszerelékkel 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel 
igen - nem 
Súlyszám 10 
40. rész: 
Referencia elektróda 
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel 
igen - nem 
Súlyszám 10 
41-rész: 
Referencia elektróda 
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kompatibilitás NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel 
igen - nem 
Súlyszám 10 
 

 

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

 
 6. rész:  
   Neve: Biotronik Hungária Kft. 
   Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 

Érvénytelenség indoklása: ajánlata a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert a 
hiánypótlást követően nem nyújtott be elegendő referenciát a rész vonatkozásában. 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
2. rész:  

Neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 
2. rész: nettó 4 821 400 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

4. rész:  

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
4. rész: nettó 5 200 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  
 

5. rész:  

Neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 
5. rész: nettó 11 175 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  
 

6. rész:  

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
6. rész: nettó 3 421 000 Ft 

 
Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a 
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dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében 
legelőnyösebb ajánlat. 
  

7. rész:  

Neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 
7. rész: nettó 6 200 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

9. rész:  
Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
9. rész: nettó 1 320 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

10. rész:  

Neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
10. rész: nettó 12 875 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

11. rész:  
Neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
11. rész: nettó 54 120 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

12. rész:  

Neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
12. rész: nettó 2 400 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  
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13. rész:  
Neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
13. rész: nettó 10 935 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

14. rész:  

Neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 
14. rész: nettó 2 340 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

16. rész:  
Neve: Variomedic Kft. 
Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4. 
16. rész: nettó 5 343 150 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

19. rész:  

Neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 
19. rész: nettó 1 610 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

20. rész:  
Neve: Variomedic Kft. 
Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4. 
20. rész: nettó 5 406 750 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

22. rész:  

Neve: Variomedic Kft. 
Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4. 
22. rész: nettó 4 052 250 Ft 
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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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

24. rész:  
Neve: Biotronik Hungária Kft. 
Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b 
24. rész: nettó 14 079 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

25. rész:  

Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
25. rész: nettó 1 600 000 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.  

26. rész:  
Neve: Medtech Kft. 
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a 
26. rész: nettó 14 400 000 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.   

27. rész:  

Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
27. rész: nettó 1 200 000 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.   

28. rész:  
Neve: Medtronic Hungária Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
28. rész: nettó 102 000 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. 
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29. rész:  
Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
29. rész: nettó 1 860 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

30. rész:  

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
30. rész: nettó 5 500 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

31. rész:  
Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
31. rész: nettó 260 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

32. rész:  

Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
32. rész: nettó 13 000 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

34. rész:  
Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 
34. rész: nettó 4 860 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

36. rész:  

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
36. rész: nettó 56 250 000 Ft 
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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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

37. rész:  
Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
37. rész: nettó 16 150 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

38. rész:  

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
38. rész: nettó 4 100 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

39. rész:  
Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
39. rész: nettó 42 300 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

40. rész:  

Neve: Johnson & Johnson Kft. 
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14. 
40. rész: nettó 18 200 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  

41. rész:  
Neve: St. Jude Medical Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 
41. rész: nettó 14 625 000 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 az összességében 
legelőnyösebb ajánlat.  
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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:  
 26. rész: Medtech Kft.: III.2.3 M2) Referencia nyilatkozat, korábbi szállítások ismertetése, 
műszaki szakmai szakértői tevékenység, határon túli logisztika. 
 

 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:  
 26. rész: Medtech Kft. 
 Merit Medical Systems Inc. Merit Holdings Inc. EMEA III.2.3) Műszaki szakmai alkalmasság 
M2) pontja 
 
 16, 20, 22. rész. Variomedic Kft.: ZTS HAGMED III.2.3) 
 
 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016.04.06. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2016.04.15. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.04.04 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.04.05 

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:  

 
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. 

 


