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Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre (24 darab), opció nélkül: 540 000 000 Minőségi kritériumok A pumpa 
tömege: előny a kisebb, grammban kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges) : 200 A pumpa térfogata: előny a
kisebb, cm3-ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges): 80 Az outflow (kifolyó) graft átmérője: előny a 
kisebb, mm-ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges): 14 Az akkumulátor töltő által egyidejűleg tölthető 
akkumulátorok db száma, előny a több: 4 A rendszer DC adapter autótöltőhöz csatlakoztatható, tölthető (igen/nem) : Igen A 
programozó egység lehetővé teszi: az LVAD paraméterek változtatását (igen/nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: az 

CZ27953548Omnimedics s.r.o., Csehország 150 00 Prága, Pod Klamovkou Utca 1268/3

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:

1A szerződés száma:

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:

100A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 098-233603A 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

Egyszerhasználatos keringéstámogató eszközök beszerzése kihelyezett áruraktár létrehozásával. Ajánlatkérő a rendszer 
üzemeltetéséért díjat számol fel. Hosszú távú, levitációs elven működő, folyamatos áramlást biztosító, intracorporalis, mechanikus 
keringéstámogató eszköz beszerzése, mely tartalmazza a pumpát és tartozékokat, melyek a beültetéshez szükségesek, valamint a 
beteg kiegészítő készletet, mely tartalmazza a páciens részére szükséges tartozékokat. Db: 24db/ 24 hónap, opció: + 33 % 
Konszignációs raktárral, minimum készlet: 2 db

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Értékelési részszempontok Súlyszám Módszer Megajánlott érték összesen Pontszám Súlyozott pontszám Nettó 
ajánlati ár összesen (a 24 hó 100% mennyiségre)70 fordított arányosítás 566,928,000 Ft 9.53 666.75 Minőségi 
kritérium: 1. A pumpa tömege: előny a kisebb, grammban kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz 
lényeges) 20 fordított arányosítás 160 10.00 200.00 2. A pumpa térfogata: előny a kisebb, cm3-ben kérjük 
megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges) 20 fordított arányosítás 50 10.00 200.00 3. Az outflow (
kifolyó) graft átmérője: előny a kisebb, mm-ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges) 10
fordított arányosítás 10 10.00 100.00 4. Az akkumulátor töltő által egyidejűleg tölthető akkumulátorok db 
száma, előny a több 5 egyenes arányosítás 4 10.00 50.00 5. A rendszer DC adapter autótöltőhöz 
csatlakoztatható, tölthető (igen/nem) 5 pontkiosztás Igen 10.00 50.00 6. A programozó egység lehetővé teszi: 
az LVAD paraméterek változtatását (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 7. A programozó egység 
lehetővé teszi: az adatok valós idejű monitorozását (áramlás, sebesség, energia), (igen/nem) 1 pontkiosztás 
Igen 10.00 10.00 8. A programozó egység lehetővé teszi: a riasztások tárolása a memóriában, (igen/nem) 1 
pontkiosztás Igen 10.00 10.00 9. A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok elérhetősége, (igen/nem) 
1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 10. A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok, valamint az LVAD 
beállítások és hibaüzenetek letölthetősége. (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 11. Cél INR értéke 
maximum 3 (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 Összesen: 1,326.75

Szöveges értékelés:

1326.75Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékelési részszempontok Súlyszám Módszer Megajánlott érték összesen Pontszám Súlyozott pontszám Nettó 
ajánlati ár összesen (a 24 hó 100% mennyiségre) 70 fordított arányosítás 540,000,000 Ft 10.00 700.00 
Minőségi kritérium: 1. A pumpa tömege: előny a kisebb, grammban kérjük megadni (a minimál invazív 
implantációhoz lényeges) 20 fordított arányosítás 200 8.00 160.00 2. A pumpa térfogata: előny a kisebb, cm3-
ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges) 20 fordított arányosítás 80 6.25 125.00 3. Az 
outflow (kifolyó) graft átmérője: előny a kisebb, mm-ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz 
lényeges) 10 fordított arányosítás 14 7.14 71.43 4. Az akkumulátor töltő által egyidejűleg tölthető 
akkumulátorok db száma, előny a több 5 egyenes arányosítás 4 10.00 50.00 5. A rendszer DC adapter 
autótöltőhöz csatlakoztatható, tölthető (igen/nem) 5 pontkiosztás Igen 10.00 50.00 6. A programozó egység 
lehetővé teszi: az LVAD paraméterek változtatását (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 7. A programozó
egység lehetővé teszi: az adatok valós idejű monitorozását (áramlás, sebesség, energia), (igen/nem) 1 
pontkiosztás Igen 10.00 10.00 8. A programozó egység lehetővé teszi: a riasztások tárolása a memóriában, (
igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 9. A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok elérhetősége
, (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 10. A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok, valamint 
az LVAD beállítások és hibaüzenetek letölthetősége. (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 11. Cél INR 
értéke maximum 3 (igen/nem) 1 pontkiosztás Igen 10.00 10.00 Összesen: 1,216.43

Szöveges értékelés:

1216.43Omnimedics s.r.o.

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 (24 darab), opció nélkül: 566 928 000 Minőségi kritériumok A pumpa 
tömege: előny a kisebb, grammban kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges) : 160 A pumpa térfogata: előny a
kisebb, cm3-ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges): 50 Az outflow (kifolyó) graft átmérője: előny a 
kisebb, mm-ben kérjük megadni (a minimál invazív implantációhoz lényeges): 10 Az akkumulátor töltő által egyidejűleg tölthető 
akkumulátorok db száma, előny a több: 4 A rendszer DC adapter autótöltőhöz csatlakoztatható, tölthető (igen/nem) : Igen A 
programozó egység lehetővé teszi: az LVAD paraméterek változtatását (igen/nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: az 
adatok valós idejű monitorozását (áramlás, sebesség, energia ), (igen/nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: a 
riasztások tárolása a memóriában, (igen/nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok elérhetősége, (igen/
nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok, valamint az LVAD beállítások és hibaüzenetek letölthetősége. (
igen/nem) : Igen Cél INR értéke maximum 3 (igen/nem): Igen Ajánlattevő ajánlata érvényes, az előírt benyújtott nyilatkozatok/
dokumentumok alapján a szerződés teljesítésére alkalmas: - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem
áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. - Ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek az általa becsatolt ajánlat és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alapján. - 
Ajánlattevő eleget tett a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási kötelezettségének.

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

adatok valós idejű monitorozását (áramlás, sebesség, energia ), (igen/nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: a 
riasztások tárolása a memóriában, (igen/nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok elérhetősége, (igen/
nem) : Igen A programozó egység lehetővé teszi: a beteg adatok, valamint az LVAD beállítások és hibaüzenetek letölthetősége. (
igen/nem) : Igen Cél INR értéke maximum 3 (igen/nem): Igen Ajánlattevő ajánlata érvényes, az előírt benyújtott nyilatkozatok/
dokumentumok alapján a szerződés teljesítésére alkalmas: - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem
áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. - Ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek az általa becsatolt ajánlat és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alapján. - 
Ajánlattevő eleget tett a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási kötelezettségének.
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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:

Ajánlati felhívás III.1.3) M/2., Medtronic Österreich Gesellschaft mit beschränkter Haftung , andelskai 94-96., 1200 Wien, HÉA 
Európai Uniós adószám: ATU 14999402,

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 (24 darab), opció nélkül: 566 928 000 • Ezen ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. • Ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek az általa becsatolt ajánlat és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a 
benyújtott igazolások alapján. • Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • A legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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 szempont: — pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0 pont, — előny a több
: egyenes arányosítás — előny a kisebb: fordított 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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.07.14 12:06:32 hszandi

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A fedezet a nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötéséhez rendelkezésre áll.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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:

2020.08.14Lejárata:2020.08.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.08.04

2020.08.04




