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12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

179A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 179-435463A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Elektrofiz.,rádiófrekv.abl. anyagok besz., kih.árurakt.létesítésével, össz: 1047 db eszköz. A részenként előírt mennyiségektől -az 
egységár v.más szerz. feltételek mód. nélkül -AK plusz 200 %-kal eltérhet. [Kihelyezett áruraktár feltételei: - AK a rendszer 
üzemeltetéséért díjat (felhasznált áru br. értékének 2,5 %-a) számol fel AT részére,-a kihely. áruraktár induló alapkészleteként minden 
méretből 1 havi mennyiséget köteles AT leszállítani, - a kihely. áruraktár első feltöltésének határideje a szerződéskötést követő 5 
munkanap, -az alapkészl. feltöltésére kéthetente kerül sor, -soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség 
terheli AT-t,-AT az ajánlatban nyilatkozni köteles a kihely. árurakt. lét. feltét.elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvét. és a 
raktározási szerz. egymás elválaszthatatlan részei. A nyil. hiányában az ajánlat érvénytelen.] Amennyiben az adott részben több 
termék szerepel,úgy a részben szereplő összes termékre ajánlatot kell tenni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 490 000 Választható puhább/keményebb distalis shaft 
megléte (igen/nem) :Igen Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) :Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej 
mikromozgatásra alkalmas (igen/nem) :Igen Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte (igen/nem) :
Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel, és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
Ü/12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Választható puhább/keményebb distalis shaft megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10 Minőségi kritérium - Név:
2 Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) / Súlyszám: 5 Minőségi kritérium - Név: 3 Bidirekcionális rögzíthetőség 
alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen/nem) /Súlyszám: 10 Minőségi kritérium - Név: 4 Legalább 3 görbület méret plusz az 
aszimmetrikus görbület megléte (igen/nem) /Súlyszám: 5 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % 
mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempontok: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 
pont, nem válasz (tulajdonsághiánya) 0 pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 490 000 Választható puhább/keményebb distalis shaft 
megléte (igen/nem) :Igen Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) :Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej 
mikromozgatásra alkalmas (igen/nem) :Igen Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte (igen/nem) :
Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

965.9533074Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 445 000 Minimum 3 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 570 000 Minimum 3 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 2 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 3 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 445 000 Minimum 3 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel, ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Minimum 3 elérhető görbület megléte (igen/nem) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó 
Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (
tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

Igen
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10 Minőségi kritérium - Név: 2 1-7-4 
elektróda kiosztás (igen/nem) / Súlyszám: 20 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció 
nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

741.3087935Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

710.1167315Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 240 000 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen 1-7-4 elektróda kiosztás (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 445 000 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen 1-7-4 elektróda kiosztás (igen/nem) :Nem A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 570 000 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen 1-7-4 elektróda kiosztás (igen/nem) :Nem A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - 4 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 240 000 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen 1-7-4 elektróda kiosztás (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel, és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 393 600 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen 2-5-2 elektróda kiosztás (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10 Minőségi kritérium - Név: 2 2-5-2 
elektróda kiosztás (igen/nem) / Súlyszám: 20 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció 
nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 393 600 Minimum 4 elérhető görbület megléte (igen/
nem) :Igen 2-5-2 elektróda kiosztás (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel.



EKR001097902019

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Azonos körülm.között PtIr elektr-val összehas-va mélyebb szöveti hatás elérése(Amegadott szakm.szemp. 
ig.-ra a megaj.techn.-ra vonatk. a megaj.termékkel végzett vizsg.eredményeitcsat.kell)igen/nem / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az 
ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: 
pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 897 000 Azonos körülm.között PtIr elektr-val 
összehas-va mélyebb szöveti hatás elérése(A megadott szakm.szemp. ig.-ra a megaj.techn.-ra vonatk. a megaj.termékkel végzett 
vizsg.eredményeit csat.kell )igen/nem: Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - 5 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel az alábbiakra: A 4. részre megajánlott termék kompatibilitása a 
Smart Ablate generátorral nem biztosítható teljes mértékben. A benyújtott felvilágosítás alapján Ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy
Ajánlattevő az adott ajánlati elemmel kapcsolatban felmerült kétséget nem tudta teljes körűen eloszlatni, tekintettel arra, hogy 
nem szolgált olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal, amely az állításait alátámasztja, jelen esetben, azt hogy az ablációs
katéter a Smart/Ablate ablációs generátorral kompatibilis. Az ajánlat a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) e) szerint 
érvénytelen, mivel a megajánlott termék nem felel meg a felhívás 4. rész II.2.4) pontjában foglalt „Smart Ablate ablációs 
generátorral kompatibilis ablációs katéter” szakmai követelményeknek.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - 6 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 897 000 Azonos körülm.között PtIr elektr-val 
összehas-va mélyebb szöveti hatás elérése(A megadott szakm.szemp. ig.-ra a megaj.techn.-ra vonatk. a megaj.termékkel végzett 
vizsg.eredményeit csat.kell )igen/nem: Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az 
alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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Minőségi kritérium - Név: 1 Kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása (igen/nem) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat 
nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

618.9006024Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

791.6795666Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

738.5571281Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

1000Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 984 000 Kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása (
igen/nem) : Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 584 000 Kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása (
igen/nem) : Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 897 000 Kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása (
igen/nem) : Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 815 000 Kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása (
igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - 7 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 815 000 Kompatibilitás pumpaszerelék biztosítása (
igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 Budapest, 
Nagyenyed Utca 8-14.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

Igen
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Azonos körülm.között PtIr elektródával összehas.mélyebb szöveti hatás elérése(Amegadott szakm.szemp.ig
.-ra a megaj.techn-ra vonatk,a megaj.termékkel végz.vizsg-ot és eredményeitcsat.kell)igen/nem / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az 
ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: 
pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 027 000 Azonos körülm.között PtIr elektródával 
összehas.mélyebb szöveti hatás elérése(A megadott szakm.szemp.ig.-ra a megaj.techn-ra vonatk,, a megaj.termékkel 
végz.vizsg-ot és eredményeit csat.kell) igen/nem : Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, 
valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások 
megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel,
ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 150 W magas energia kompatibilitás (igen/nem) / Súlyszám: 15 Minőségi kritérium - Név: 2 Bidirekcionális
hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem) / Súlyszám: 5 Minőségi kritérium - Név: 3 Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej 
mikromozgatása (igen/nem) / Súlyszám: 5 Minőségi kritérium - Név: 4 Választható 10 mm-es tip méret (igen/nem) / Súlyszám: 5 Ár - 
Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi 
szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított 
arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 372 000 150 W magas energia kompatibilitás (igen/
nem) :Igen Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem):Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej 
mikromozgatása (igen/nem) :Igen Választható 10 mm-es tip méret (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

8A szerződés száma:

8 - 8 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 353 000 Választható görbületek (A-E) (igen/nem) :Igen A
Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata 
megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

9A szerződés száma:

9 - 9 Elektrofiz. és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 5 372 000 150 W magas energia kompatibilitás (igen/
nem) :Igen Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség (igen/nem):Igen Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej 
mikromozgatása (igen/nem) :Igen Választható 10 mm-es tip méret (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
Ü/12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 353 000 Választható görbületek (A-E) (igen/nem) :Igen A
Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata 
megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata 
a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Választható görbületek (A-E) (igen/nem) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft 
összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (
tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 6 695 000 Reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására 
alkalmas (igen/nem) :Igen Változó görbület (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, 
valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások 
megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel,
ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas (igen/nem) / Súlyszám: 20 Minőségi kritérium - Név
: 2 Változó görbület (igen/nem) / Súlyszám: 10 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció
nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 6 695 000 Reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására 
alkalmas (igen/nem) :Igen Változó görbület (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, 
valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások 
megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel,
ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-
146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

10A szerződés száma:

10 - 10 Elektrofiz.és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

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

Szöveges értékelés:

800Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 55 010 000 Reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására
alkalmas (igen/nem):Nem Választható ballonméret (igen/nem):Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem 
állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások 
megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel,
ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-
146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

11A szerződés száma:

11 - 11 Elektrofiz.és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

Igen
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

12A szerződés száma:

12 - 12 Elektrofiz.és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 55 010 000 Reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására
alkalmas (igen/nem):Nem Választható ballonméret (igen/nem):Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem 
állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások 
megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel,
ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas (igen/nem) / Súlyszám: 20 Minőségi kritérium - Név
: 2 Választható ballonméret (igen/nem) / Súlyszám: 10 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % 
mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont
, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 800 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 800 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-
146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Elérhető átmérők: 15 és 25 mm között (igen/nem) / Súlyszám: 9 Minőségi kritérium - Név: 2 Forgatható 
shaft (igen/nem) / Súlyszám: 12 Minőségi kritérium - Név: 3 elektródák száma minimum 8 (igen/nem) / Súlyszám: 9 Ár - Súlyszám: 70 
Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: 
pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 11 435 000 Elérhető átmérők: 15 és 25 mm között (igen/
nem):Igen Forgatható shaft (igen/nem) :Igen elektródák száma minimum 8 (igen/nem) :igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a 
kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-
146

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

13A szerződés száma:

13 - 13 Elektrofiz.és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 585 000 Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő 
mérési technológia 1 gramm érzékenységgel igen/nem) :Igen 3,5 mm-es katétervég (igen/nem) :Igen 220°-os görbíthetőség (igen
/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

14A szerződés száma:

14 - 14 Elektrofiz.és abl. kat.,összekötök és abl. tartRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 11 435 000 Elérhető átmérők: 15 és 25 mm között (igen/
nem):Igen Forgatható shaft (igen/nem) :Igen elektródák száma minimum 8 (igen/nem) :igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a 
kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 585 000 Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő 
mérési technológia 1 gramm érzékenységgel igen/nem) :Igen 3,5 mm-es katétervég (igen/nem) :Igen 220°-os görbíthetőség (igen
/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes
, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő mérési technológia 1 grammérzékenységgel (igen/nem) / 
Súlyszám: 15 Minőségi kritérium - Név: 2 3,5 mm-es katétervég (igen/nem) / Súlyszám: 5 Minőségi kritérium - Név: 3 220°-os 
görbíthetőség (igen/nem) / Súlyszám: 10 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció 
nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (
tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



EKR001097902019

Szöveges értékelés:

466.28Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 995 000 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 
mm elektródatávolságok megléte (igen/nem) :Igen A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 643 000 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 
mm elektródatávolságok megléte (igen/nem) :Nem A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem) :Nem A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 475 000 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 
mm elektródatávolságok megléte (igen/nem) :Nem A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 995 000 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 
mm elektródatávolságok megléte (igen/nem) :Nem A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem) :Nem A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10495177244Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 1123 
Budapest, Nagyenyed Utca 8-14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

15A szerződés száma:

15 - 15 Sinus coronarius diagn.kat.és összekötő kábelekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 995 000 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 
mm elektródatávolságok megléte (igen/nem) :Igen A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte (igen/nem) / Súlyszám: 15 
Minőségi kritérium - Név: 2 A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem) / Súlyszám: 15 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó 
Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (
tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

528.3768445Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

714.2424242Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 601 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

16A szerződés száma:

16 - 16 Sinus coronarius diagn.kat.és összekötő kábelekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel az alábbiakra: - Az ajánlati felhívás II.2.5) pontja szerint „Értékelési 
szempontok Az alábbiakban megadott szempontok o Minőségi kritérium - Név: 1 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm 
elektródatávolságok megléte (igen/nem) / Súlyszám: 15 o Minőségi kritérium - Név: 2 A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (
igen/nem) / Súlyszám: 15 o Ár - Súlyszám: 70 - A felhívás VI.3)5. és a Kbt. 66. § (5) szerint az ajánlatnak felolvasólapot kell 
tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat, azaz az ajánlattevők nevét, címét (
székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. - Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában előírt Értékelési szempontok - Minőségi kritérium szempontok nem 
kerültek teljes körűen kitöltésre, az „A görbület síkja jelzett a mozgatókaron (igen/nem)” értékelési szempontra az ajánlattevő 
nem adott meg értéket a felolvasólapon. - Az ajánlathoz a felhívás II.2.4) és VI.3)18. pontjaiban érvényességi feltételként előírt 
megajánlott áru leírása, nem került csatolásra („Aj.kérő előírja, hogy az ajánlatba becsatolandó/benyújtandó a beszerzendő áru 
leírása: a megajánlott termék és tartozékai pontos gyártója, típusa, cikkszáma, forgalmazója és leírása.„) - A Közbeszerzési 
Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) egyértelműen
leírja, hogy amennyiben a felolvasólapon bármely értékelési szempontra tett megajánlás hiányzik, a hiány nem pótolható. („
Fentiekből következik, hogy amennyiben a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információk (főbb számszerűsíthető adatok, amelyek 
az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az ajánlatból megállapíthatóak, úgy a felolvasólap hiánypótlás keretében 
is benyújtható, míg ellenkező esetben (bármely értékelési szempontra tett megajánlás hiányzik) a hiány nem pótolható.”)

25556175243Create Innovate Deliver Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Neumann
János Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 763 000 F méretek száma (min. 1):2 A Kbt. 69. § (4) 

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

17A szerződés száma:

17 - 17 Sinus coronarius diagn.kat.és összekötő kábelekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 601 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
Ü/12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 934 000 F méretek száma (min. 1): 4 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 F méretek száma (min. 1, előny a több) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft 
összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: előny a több, egyenes 
arányosítás. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

384.3717905Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 934 000 F méretek száma (min. 1): 4 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 F méretek száma (min. 1, előny a több) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft 
összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: előny a több, egyenes 
arányosítás. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 20 815 000 F méretek száma (min. 1): 2 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

18A szerződés száma:

18 - 18 Elektrofiz.diagn.szettRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 025 000 2-5-2 elektróda távolság (igen/nem) :Igen 
Nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború) (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott 
ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást 

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

19A szerződés száma:

19 - 19 Qadripoláris diagnosztikus katéterekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 20 815 000 F méretek száma (min. 1): 2 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16.fszt. 
Ü/12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 025 000 2-5-2 elektróda távolság (igen/nem) :Igen 
Nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború) (igen/nem) :Igen A Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott 
ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük 
szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő ajánlat.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 2-5-2 elektróda távolság (igen/nem) / Súlyszám: 8 Minőségi kritérium - Név: 2 Nagyobb felületű (jobb) 
endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború)(igen/nem) / Súlyszám: 22 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft 
összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: pontkiosztás: igen válasz (
tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

780Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

875.0243902Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 842 000 2-5-2 elektróda távolság (igen/nem) :Igen 
Nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború) (igen/nem) :Nem A Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott 
ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük 
szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük 
szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 3 132 000 F méretek száma (min. 1): 2 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, 1096 Budapest, Sobieski János Utca 16
.fszt. Ü/12.

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 550 000 F méretek száma (min. 1): 3 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 760 000 F méretek száma (min. 1): 3 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

20A szerződés száma:

20 - 20 Qadripoláris diagnosztikus katéterekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 2 550 000 F méretek száma (min. 1): 3 A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására 
felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánalat a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 F méretek száma (min.1, előny a több) / Súlyszám: 30 Ár - Súlyszám: 70 Az ajánlati árat nettó Ft 
összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: előny a több, egyenes 
arányosítás. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

769.9233716Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

946.7391304Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 6 195 000 2-8-2 elektróda távolság (igen/nem) :Igen 
Atraumatikus soft tip kiképzés (igen/nem) :Igen Görbölet fixálhatóság (igen/nem) Görbölet fixálhatóság (igen/nem) :Igen A Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Minőségi kritérium - Név: 1 2-8-2 elektróda távolság (igen/nem) / Súlyszám: 3 Minőségi kritérium - Név: 2 Atraumatikus soft tip 
kiképzés (igen/nem) / Súlyszám: 24 Minőségi kritérium - Név: 3 Görbölet fixálhatóság (igen/nem) / Súlyszám: 3 Ár - Súlyszám: 70 Az 
ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni. Pontozás: 0-10.Minőségi szempont: 
pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0pont. Ár szempont: fordított arányosítás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 6 195 000 2-8-2 elektróda távolság (igen/nem) :Igen 
Atraumatikus soft tip kiképzés (igen/nem) :Igen Görbölet fixálhatóság (igen/nem) Görbölet fixálhatóság (igen/nem) :Igen A Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata 
megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont I.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

21A szerződés száma:

21 - 21 Multipoláris diagn. elektródakat. és összekötőRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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Szöveges értékelés:

Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 596 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok
fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott 
igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása 
nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

22A szerződés száma:

22 - 22 Pulmonalis véna mapping katét.és összekötőRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata 
megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata 
a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

23A szerződés száma:

23 - 23 Transzeptális sheathek, tűkRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 596 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok
fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által benyújtott 
igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró ok fennállása 
nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 820 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlat.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 8 820 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:
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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 656 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 836 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 134-
146

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 332 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest, 
Kútvölgyi Út 91/a.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

24A szerződés száma:

24 - 24 Transzeptális sheathek, tűkRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel az alábbiakra: A 23. részre megajánlott transzszeptális tű nem teljes 
mértékben fémből készült, mivel annak a markolata nem fém, hanem műanyag, amint azt az ajánlattevő felvilágosítása 
tartalmazza. Az ajánlat a 23. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) e) szerint érvénytelen, mivel a megajánlott termék nem felel 
meg a felhívás 23. rész II.2.4) pontjában foglalt „teljes mértékben fémből készült transzszeptális tűvel” szakmai 
követelményeknek. Továbbá, T. Ajánlattevő a 23. részben olyan terméket ajánlott meg, melynek származási helye: Kínai 
Népköztársaság. Ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely 
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében "Az Európai Unióban letelepedett gazdasági 
szereplők és a közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást kell nyújtani. Az Európai Unión 
kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást
Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell 
nyújtani.". A fentiek értelmében ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (2) bekezdés b) pontja szerint érvénytelen, mert ajánlattevő 
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A Kbt-hez fűzött jogalkotói 
indokolás és a D.540/15/2013. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat szerint a Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okot 
ajánlatkérő alkalmazhatja anélkül, hogy a felhívásban azt előzetesen jelezte volna.

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest, 
Kútvölgyi Út 91/a.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 1 332 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást.

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest, Kútvölgyi Út 
91/a.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság

Szöveges értékelés:

"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 4 838 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 15 990 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel.

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest, 
Kútvölgyi Út 91/a.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

25A szerződés száma:

25 - 25 Transzeptális sheathek, tűkRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.03Lejárata:2020.01.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül: 4 838 000 A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására felhívott ajánlattevő által 
benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, velük szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel és ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást.

13032229243Abbott Medical Korlátolt Felelőségű Társaság, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. Utca 41

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2020.01.22

2020.01.22
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




