
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

Postai cím: Haller út 29. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1096 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Csőkészlet beszerzése Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis bevonattal, kihelyezett áruraktár 
létesítésével 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Csőkészlet Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis bevonattal. 

655 db, melyből az ún. MEC System (minimial extracorpolaris circulatio) rendszerű beavatkozásokhoz használt csőkészlet évi 10 db. 

Az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő mínusz 30 %-kal eltérhet. 

A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek: 

Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden 
méretből 1 havi mennyiséget leszállít a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül 
az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon8:00–11:00 óráig bonyolítja le soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül 
leszállítja a kért mennyiséget a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós, gyorsított nyílt 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2016/S 140-252697 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8343/2016  

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Csőkészlet beszerzése Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis 
bevonattal, kihelyezett áruraktár létesítésével 

Az eljárás eredményes volt ⌧ igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

 
Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 

 
1. sz. rész 
Nettó ajánlati összár HUF-ban: 25.606.500 Ft 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    Az ajánlattevő neve: 

 

Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés 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 

      

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

     

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 

 
1. sz. rész 
Nettó ajánlati összár HUF-ban: 25.606.500 Ft 
 
Az ajánlat érvényes az egységes európai közbeszerzési dokumentum és az egyéb előírt benyújtott dokumentumok, valamint az 
igazolások  alapján. A legalacsonyabb ár értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot ajánlattevő tette 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 



kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 � igen ⌧ nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Replantmed Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.) 
 

Ajánlatkérő 2016. szeptember 28.-án megküldött hiánypótlásában többek között az alábbiakra hívta fel ajánlattevőt: 
„Ajánlattevő ajánlatában csatolta az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, de abban nem töltötte ki a Kbt. 69. § (11) 

bekezdésének igazolására vonatkozó adatbázisok elérhetőségét” 

„Kérjük tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen az egységes európai közbeszerzési dokumentumot ismételten benyújtani úgy, hogy az 

mindenben megfeleljen ajánlatkérő által felhívásban és dokumentációban előírtaknak.” 

 

Ajánlattevő 2016. október 3-i hiánypótlásához csatolta az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, azonban abban – a 

hiánypótlási felhívásban foglaltakkal ellentétben – ismételten nem került kitöltésre ajánlattevő részéről, hogy a III. Fejezet 

szerinti igazolások kiállítására mely szervek jogosultak. 

Ajánlattevő 2016. november 10-én a Kbt. 71. § (5) bekezdés alapján önkéntes hiánypótlás keretében pótolta a fenti 

hiánypótlási felhívásban foglaltakat, azonban önkéntes hiánypótlásban csak olyan hiányok pótolhatóak ajánlattevő részéről, 

amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

Összegezve a fentieket Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján csak az eredeti ajánlatot vehette figyelembe a bírálat 

szempontjából, amely alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő által ajánlatában beadott egységes európai 

közbeszerzési dokumentum nem felel meg az ajánlati felhívás, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, 

ezért ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen.  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Csőkészlet beszerzése Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis 
bevonattal, kihelyezett áruraktár létesítésével 

Az eljárás eredményes volt  igen x nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra. hogy a 2. sz. részre nem érkezett ajánlat, így a az eljárás 2. része Kbt. 75. § (1) a) 
pontja alapján eredménytelen. 

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen � nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [0] 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    Az ajánlattevő neve: 

 

Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés 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 

      

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

     

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 � igen � nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

  

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

1. rész: 

Kezdete: (2016/12/10) / Lejárata: (2016/12/19) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/12/09) 



VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/12/09) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

1.sz. rész: 
 
Csőkészlet Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis bevonattal 645 db. 

 
Ajánlattevő megnevezése:Planmed Kft. 
Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16. 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati összár HUF-ban:  25.606.500 Ft 
 

Rendelkezésre álló nettó fedezet összege:    22.575.000 Ft  
  

Fedezetemelés szükséges nettó mértéke:                                           3.031.500 Ft  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


