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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: 

 

 
„Egyszer használatos nyomásmérők és tartozékok beszerzése” 

 

Rész Méret, megnevezés Igényelt 

db 

  Egyszer használatos nyomásmérők és tartozékok   
1 Invazív, egyszerhasználatos latex free nyomásmérő szett, amelynek átmosó 

szelepe minden irányból könnyen működtethető. Biztosít mikro és 
makrocseppes folyadékáramlást 3ml/óra áramlási sebességgel. A nyomásmérő 
legyen teljes egészében átlátszó, a biztonságos légtelenítés érdekében, a 
monitor kábel csatlakozója és a nyomásmérő csatlakozója legyen egymásba 
illeszthető védőburokkal ellátva, ami megakadályozza a folyadék esetleges 
bejutását a csatlakozók közé. A csatlakozások fémérintős részeinek kialakítása 
legyen megtörés ellen biztosított. Rendelkezzen teszt csatlakozóval a 
nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére. Legyen kompatibilis a meglévő 
monitor összekötő kábelekkel. Amennyiben nem kompatibilis, az intézet 
valamennyi monitorjának felszerelése szükséges térítésmentesen a 
nyomásmérők szállítását megelőzően olyan összekötő kábelekkel, melyek egyik 
vége kompatibilis az intézetben meglévő Philips, Drager és Datascope 
monitorokkal, másik vége a szállítandó egyszer használatos nyomásmérőkkel. 
Legyen lehetőség zárt rendszerű vérvételre. Pontos vérnyomásmérést 
biztosítson és egyszerűen összeszerelhető legyen.   
Műszaki adatok: Működési nyomás tartomány: -50 és + 300 Hgmm között, 
Működési hőmérséklet: +15 és +40 Celsius fok között. Érzékenység: 5.0 
µV/V/Hgmm, Jel impedancia 300 +/- 5%, 
Túlnyomás tolerancia -500 és +500 Hgmm, Áramlási sebesség 3ml/óra 

3560 
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2.1. Gyermekeknek alkalmas invazív, egyszer használatos latex free 
nyomásmérő szett, amelynek átmosó szelepe minden irányból könnyen 
működtethető. Biztosít mikro és makrocseppes folyadékáramlást 3ml/óra 
áramlási sebességgel. A nyomásmérő legyen teljes egészében átlátszó, a 
biztonságos légtelenítés érdekében, a monitor kábel csatlakozója és a 
nyomásmérő csatlakozója legyen egymásba illeszthető védőburokkal ellátva, 
ami megakadályozza a folyadék esetleges bejutását a csatlakozók közé. A 
csatlakozások fémérintős részeinek kialakítása legyen megtörés ellen 
biztosított.  Legyen kompatibilis a gyermek műtőben és intenzíveken meglévő 
monitor összekötő kábelekkel. Amennyiben nem kompatibilis, a gyermek 
műtők és intenzív valamennyi monitorjának felszerelése szükséges 
térítésmentesen a nyomásmérők szállítását megelőzően olyan összekötő 
kábelekkel, melyek egyik vége kompatibilis az intézetben meglévő Philips és 
Drager monitorokkal, másik vége a szállítandó egyszer használatos 
nyomásmérőkkel. Legyen lehetőség zárt rendszerű vérvételre. Pontos 
vérnyomásmérést biztosítson és egyszerűen összeszerelhető legyen.  
Műszaki adatok: Áramlási sebesség: 3ml/h (±1ml/h),   
Érzékenység 5uV/V/Hgmm,   
Működési nyomás tartomány: -50 és + 300 Hgmm,  
Jel impedancia: 270 Ohm és 400 Ohm között  
Túlnyomás tolerancia -400 - +400 Hgmm 
Működési hőmérséklet:+15°C és +40˚között. 

810 

2.2. A fenti invazív egyszerhasználatos nyomásmérő zárt vérvételi rendszerhez 
csatlakozó adapter 

10 

2.3. A fenti invazív nyomásmérőhöz csatlakoztatható speciális zárt vérvételi 
rendszer 

5 

2. 

2.4. A 2.1. pont alatti kritériumnak megfelelő nyomásmérő, ami újszülötteknek 
alkalmas 

20 

3 Szívmotor tartozékhoz nyomásmérő dome (MEDTRONIC 61000) DLP 
Pressure Display 60000, az artériás szárban speciális nyomást mérő 
készülékhez nyomásmérő fej, membránnal, három ágú csappal és 114,3 cm 
hosszú összekötővel ellátva. 

280 

4 Nyomásmérő Jostra szívmotorhoz, MEDEX (MX 848) Novalogic 
kompatibilis fej, dome 

160 

5 Nyomásmérő Jostra szívmotorhoz, MX960XYP1 85 

6 Szintérzékelő JOSTRA szívmotorhoz 100 
7 Nyomásérzékelő Terumo szívmotorhoz 100 
8 Szintérzékelő Terumo szívmotorhoz  120 

 
Adásvételi szerződés. Ajánlatkérő jogosult a megjelölt mennyiségekhez képest -30 % lehívására, 
(azaz legalább 70 % lehívásra kell kerüljön) az egységár vagy egyéb szerződéses feltétel 
változtatása nélkül. 
 

 

3. A választott eljárás fajtája:  
hirdetmény közzététele nélküli, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § 
szerinti eljárás 
 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: --- 
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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: 
Megküldés dátuma: 2015.10.22. 
GAZD E3-9/2015 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  
1. rész:   nem 
2. rész:   igen 
3. rész:   igen 
4. rész:   nem 

5. rész:   nem 
6. rész:   nem 
7. rész:   nem 
8. 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: az ajánlattevő nem tett az anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot 

(Kbt. 76. § (1) c)) 
4. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott 

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

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

rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot 
7. rész: az ajánlattevő nem tett az anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő 

ajánlatot (Kbt. 76. § (1) c)) 
 

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

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
1. rész:   1 db 
2. rész:   1 db 
3. rész:   1 db 
4. rész:   0 db 

5. rész:   0 db 
6. rész:   0 db 
7. rész:   1 db 
8. 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 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 

 
1. rész: 

Neve: Variomedic Kft. 
Címe: 1119 Budapest, Andor u. 8. földszint 4. 
1. rész: nettó 12.388.800 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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2. rész: 
Neve: Ameco 2000 Kft. 
Címe: 1052 Budapest, Bécsi utca 1. FE/1. 
2. rész: nettó 2.936.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 
3. rész: 

Neve: Medibis Kft. 
Címe: 1126 Budapest, Szendrő utca 37/D. 
3. rész: nettó 1.988.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

4. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 
 

5. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 
 

6. rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot. 
 

7. rész: 
Neve: MedlineS Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. 
7. rész: nettó 1.450.000 Ft 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

8. rész: 

Neve: MedlineS Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. 
8. rész: nettó 78.000 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.) 
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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: 

 
2. rész: 

Neve: Ameco 2000 Kft. 
Címe: 1052 Budapest, Bécsi utca 1. FE/1. 
2. rész: nettó 2.936.000 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.  
 

3. rész: 
Neve: Medibis Kft. 
Címe: 1126 Budapest, Szendrő utca 37/D. 
3. rész: nettó 1.988.000 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.  
 

8. rész: 
Neve: MedlineS Kft. 
Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. 
8. rész: nettó 78.000 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.  
 
 
 

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: --- 
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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:  

a Kbt. 124. § (8) f) pontja szerint a szerződés az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldését követően megköthető. 

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

a Kbt. 124. § (8) f) pontja szerint a szerződés az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldését követően megköthető. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.02.29 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.02.29 

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. 
 


