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EKR000296432020
Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

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:

1 - 1 Coronaria stent - "Prémium" koronária sztentRész 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:

89A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 088-209870A 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

Adásvételi szerződés kihelyezett áruraktár létesítésével Coronaria stent, Occluder, TAVI, valamint MitraClip valve repair rendszer 
beszerzése tárgyában. 
A részenként előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő a II.2.11) 
pontokban jelzettek szerint (opcionális rész) eltérhet. 
 
Az eljárás 14. és 21. részében nem szükséges kihelyezett áruraktár létesítése. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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)

1.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        átmérő-hosszméret választék (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        3.        5 mm átmérőjű stentnél strutsérülés nélkül elérhető cellakerület mm-ben 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        egyenes arányosítás 
        4.        RBP érték 2,75 mm stent átmérőnél (minimum 18 ATM) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        6        egyenes 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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Vascular Venture Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        108 000 000        94,39        7551,20 
Minőségi kritérium:                                 
1.) átmérő-hosszméret választék (db) 
        7        65        100,00        700,00 
2.) 5 mm átmérőjű stentnél strutsérülés nélkül elérhető cellakerület mm-ben 
        7        18,89        100,00        700,00 
3.) RBP érték 2,75 mm stent átmérőnél (minimum 18 ATM)        6        18        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        9 551,20 

Szöveges értékelés:

9551.2Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Novomed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        101 940 000        100,00        8000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) átmérő-hosszméret választék (db) 
        7        61        93,85        657,00 
2.) 5 mm átmérőjű stentnél strutsérülés nélkül elérhető cellakerület mm-ben 
        7        15,39        81,47        570,00 
3.) RBP érték 2,75 mm stent átmérőnél (minimum 18 ATM)        6        18        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                9 827,00 

Szöveges értékelés:

9827Novomed Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        108 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. átmérő-hosszméret választék (db):        65 
3. 5 mm átmérőjű stentnél strutsérülés nélkül elérhető cellakerület mm-ben:        18,89 
4. RBP érték 2,75 mm stent átmérőnél (minimum 18 ATM):        18

14153589243Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön 
Fasor 3. B/3.

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        101 940 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. átmérő-hosszméret választék (db):        61 
3. 5 mm átmérőjű stentnél strutsérülés nélkül elérhető cellakerület mm-ben:        15,39 
4. RBP érték 2,75 mm stent átmérőnél (minimum 18 ATM):        18
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11883524213MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2314 Halásztelek, 
Óvoda Utca 7.

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:

2A szerződés száma:

2 - 2 Coronaria stent - "Workhorse" koronária sztentRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        101 940 000,- Ft

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        76 950 000,- Ft

11883524213MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2314 Halásztelek, Óvoda 
Utca 7.

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)

2.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        Nominal pressure (ATM) / 3,0 mm-es stent-nél 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        egyenes arányosítás 
        3.        Méret matrix száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        4.        40 mm-nél nagyobb hosszúságú kiszerelés is elérhető (igen/nem)        6        pontozás 

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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        MEDLINES Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
1. Nettó ajánlati ár összesen         80        76 950 000        100,00        8000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) Nominal pressure (ATM) / 3,0 mm-es stent-nél        7        16        100,00        700,00 
2.) Méret matrix száma (db)        7        66        100,00        700,00 
3.) 40 mm-nél nagyobb hosszúságú kiszerelés is elérhető (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        76 950 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. Nominal pressure (ATM) / 3,0 mm-es stent-nél:        16 
3. Méret matrix száma (db):        66 
4. 40 mm-nél nagyobb hosszúságú kiszerelés is elérhető (igen/nem):        Igen

Szállítmányozás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai szállítmányozás Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.; 
12369410-2-44)
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        47 940 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        108 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél):        12,31 
3. Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE):        14 
4. hosszméretek száma (db):        9

14153589243Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön 
Fasor 3. B/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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 3 Coron. stent -Jó oldalág elérhetőséget biztosítóRész 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

Igen
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7323.08Premier G. Med Cardio Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        "MEDTECH" Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        111 000 000        43,19        3 455,20 
Minőségi kritérium:                                   
1.) strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél)        7        15,26        54,11        
378,77 
2.) Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE)        7        4        25,00        175,00 
3.) hosszméretek száma (db)        6        7        63,64        381,84 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                4 390,81 

Szöveges értékelés:

4390.81"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Novomed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        47 940 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                   
1.) strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél)        7        28,20        100,00        
700,00 
2.) Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE)        7        9        56,25        393,75 
3.) hosszméretek száma (db)        6        11        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                  9 693,75 

Szöveges értékelés:

9693.75Novomed Kereskedelmi Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Vascular Venture Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        108 000 000        44,39        3 551,20 
Minőségi kritérium:                                 
1.) strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél)        7        12,31        43,65        
305,55 
2.) Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE)        7        14        87,50        612,50 
3.) hosszméretek száma (db)        6        9        81,82        490,92 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        4 960,17 

Szöveges értékelés:

4960.17Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        65 400 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél):        13 
3. Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE):                        16 
4. hosszméretek száma (db):        8

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        111 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél):        15,26 
3. Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE):        4 
4. hosszméretek száma (db):        7

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

2. strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél):        28,2 
3. Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE):                        9 
4. hosszméretek száma (db):        11
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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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        47 940 000,- Ft

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

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)

3.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        egyenes arányosítás 
        3.        Indikációs területek száma (IFU vagy CE) (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        4.        hosszméretek száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        6        egyenes 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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Premier G. Med Cardio Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        65 400 000        73,30        5 864,00 
Minőségi kritérium:                                   
1.) strutsérülés nélkül, tágítással elérhető cellakerület (<3 mm stent-nél)        7        13        46,10        322,70 
2.) Indikációs területek száma (db) (IFU vagy CE)        7        16        100,00        700,00 
3.) hosszméretek száma (db)        6        8        72,73        436,38 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                 7 323,08 

Szöveges értékelés:
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ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Cardiosolutions Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        95 200 000        78,07        6 245,60 
Minőségi kritérium:                                   

Szöveges értékelés:

7587.85Cardiosolutions Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        74 320 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méret mátrix száma (db):        54 
3. crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm):        0,99 
4. hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem):        Igen

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

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        138 400 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méret mátrix száma (db):        56 
3. crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm):        0,89 
4. hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem):        Nem

25061978241B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        95 200 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méret mátrix száma (db):        88 
3. crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm):        0,97 
4. hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem):        Nem

25331484242Cardiosolutions Kft., Magyarország 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.

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:

4A szerződés száma:

4 - 4 Coronaria stent - nehéz anatómiáhozRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen



EKR000296432020

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        74 320 000,- Ft

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 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)

4.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        méret mátrix száma (db)  
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        3.        crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        fordított arányosítás 
        4.        hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem)        6        pontozás 

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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Biotronik Hungária Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        74 320 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                   
1.) méret mátrix száma (db) 
        7        54        61,36        429,52 
2.) crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm) 
        7        0,99        89,90        629,30 
3.) hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                  9 658,82 

Szöveges értékelés:

9658.82Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        B. Braun Trading Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        138 400 000        53,70        4 296,00 
Minőségi kritérium:                                   
1.) méret mátrix száma (db) 
        7        56        63,64        445,48 
2.) crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm) 
        7        0,89        100,00        700,00 
3.) hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem)        6        Nem        0,00        0,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                 5 441,48 

Szöveges értékelés:

5441.48B. Braun Trading Kft.

1.) méret mátrix száma (db) 
        7        88        100,00        700,00 
2.) crossing profil mértéke (3,0 mm-es stent-nél) (maximum 1 mm) 
        7        0,97        91,75        642,25 
3.) hosszú (18-24 hó) lebomlású polimer (igen/nem)        6        Nem        0,00        0,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                  7 587,85 
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - 5 Coronaria stent - Nagy méretválasztékúRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő 2020. augusztus 23. napján felvilágosítás kérést küldött ajánlattevő részére, 2020. szeptember 1. napja 12:00 óra 
teljesítési határidővel.  
Ajánlattevő a fenti felhívás ellenére felvilágosítást a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem nyújtott be. 
Fentiek értelmében az ajánlattevő 4. részben benyújtott ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
A Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest Hidász utca 1.) ajánlattevő ajánlata a 4. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy felvilágosítás nyújtási kötelezettségének ezen részre vonatkozóan 
határidőben nem tett eleget, melynek következtében a 4. rész tekintetében ajánlattevő által megajánlott termék esetében a 
crossing profil mértéke nem az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentációban foglaltakkal összhangban került 
megajánlásra. 

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

Az Ajánlattevő a 4. részre vonatkozóan ajánlata 13-14. oldalán benyújtotta a 4. részben megajánlott termék termékleírását, 
amelyből megállapítható volt, hogy az ajánlattevő által a 4. rész tekintetében megajánlott strut vastagság 84 µm nem felel meg 
az Ajánlatkérő által előírt strut vastagság ≤ 60 µm (3 mm-es stentnél)  minimálkövetelménynek. 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján, 2020. 08. 23. napján megküldött levelében felvilágosítást kért ajánlattevőtől – 
2020. 09. 01-jei benyújtási határidővel -, amelynek keretében kérte, hogy ajánlattevő a 4. részben tisztázza a fentiekben 
megjelölt ellentmondást, azaz hogy a termékleírásban foglalt termékjellemző alapján (strut vastagság 84 µm) hogyan kíván a 
strut vastagság ≤ 60 µm (3 mm-es stentnél)   minimálkövetelménynek megfelelni. 
Az Ajánlattevő által a 4. rész tekintetében, 2020. 09. 01-jén benyújtott felvilágosítás nyújtás 3. oldala az alábbiakat tartalmazza: 
"...a 4. részben megajánlott termék strut vastagsága valóban 84 µm, ezért tudomásul vesszük, hogy nem felel meg a kiírásban 
kért strut vastagságnak, ami ≤ 60 µm (3 mm-es stentnél).” 
A  "MEDTECH" Kft. (1121 Budapest Kútvölgyi út 91/a.) ajánlattevő ajánlata a 4. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 4. rész tekintetében ajánlattevő által megajánlott termék esetében a strut 
vastagsága nem felel meg a strut vastagság ≤ 60 µm (3 mm-es stentnél)  minimálkövetelménynek, melyre tekintettel ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

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:

Igen
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5.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        elérhető > 50 mm hosszúságban (igen/nem)        7        pontozás 
        3.        >50mm proximálisan nagyobb átmérőre nyíljon ki, mint disztálisan (igen/nem)        7        pontozás 

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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Cardiosolutions Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        107 100 000        74,79        5 983,20 
Minőségi kritérium:                                   
1.) elérhető > 50 mm hosszúságban (igen/nem)        7        Nem        0,00        0,00 
2.) >50mm proximálisan nagyobb átmérőre nyíljon ki, mint disztálisan (igen/nem)        7        Nem        
0,00        0,00 
3.) méretválaszték száma (db)        6        88        85,44        512,64 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                6 495,84 

Szöveges értékelés:

6495.84Cardiosolutions Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        80 100 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                   
1.) elérhető > 50 mm hosszúságban (igen/nem)        7        Igen        100,00        700,00 
2.) >50mm proximálisan nagyobb átmérőre nyíljon ki, mint disztálisan (igen/nem)        7        Igen        
100,00        700,00 
3.) méretválaszték száma (db)        6        103        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        107 100 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. elérhető > 50 mm hosszúságban (igen/nem):        Nem 
3. >50mm proximálisan nagyobb átmérőre nyíljon ki, mint disztálisan (igen/nem):        Nem 
4. méretválaszték száma (db):        88 

25331484242Cardiosolutions Kft., Magyarország 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        80 100 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. elérhető > 50 mm hosszúságban (igen/nem):        Igen 
3. >50mm proximálisan nagyobb átmérőre nyíljon ki, mint disztálisan (igen/nem):        Igen 
4. méretválaszték száma (db):        103 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

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
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2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - 6 Coronaria stent - "Innovatív" koronária sztentRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        80 100 000,- Ft

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Gubacsi Út 47

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)

        4.        méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        6        egyenes arányosítás 

Igen



EKR000296432020

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)

6.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        elérhető ≥ 48 mm hosszúságban (igen/nem)        7        pontozás 
        3.        méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        4.        crossing profil mérete (mm) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        6        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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Premier G. Med Cardio Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        98 100 000        91,74        7 339,20 
Minőségi kritérium:                                   
1.) elérhető ≥ 48 mm hosszúságban (igen/nem)        7        Nem        0,00        0,00 
2.) méretválaszték száma (db)        7        48        54,55        381,85 
3.) crossing profil mérete (mm)        6        1,12        86,61        519,66 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        8 240,71 

Szöveges értékelés:

8240.71Premier G. Med Cardio Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Cardiosolutions Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        89 999 100        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                   
1.) elérhető ≥ 48 mm hosszúságban (igen/nem)        7        Nem        0,00        0,00 
2.) méretválaszték száma (db)        7        88        100,00        700,00 
3.) crossing profil mérete (mm)        6        0,97        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                9 300,00 

Szöveges értékelés:

9300Cardiosolutions Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel.1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        98 100 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. elérhető ≥ 48 mm hosszúságban (igen/nem):        Nem 
3. méretválaszték száma (db):        48 
4. crossing profil mérete (mm):        1,12 

14772423241Premier G. Med Cardio Kft., Magyarország 1026 Budapest, Hidász Utca 1.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        89 999 100,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. elérhető ≥ 48 mm hosszúságban (igen/nem):        Nem 
3. méretválaszték száma (db):        88 
4. crossing profil mérete (mm):        0,97 

25331484242Cardiosolutions Kft., Magyarország 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.

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



EKR000296432020

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

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:

7A szerződés száma:

7 - 7 Coronaria stent - Fedett koronária stentRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        89 999 100,- Ft

25331484242Cardiosolutions Kft., Magyarország 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.

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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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)

7.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        25mm feletti hosszméret megléte (igen/nem)        7        pontozás 
        3.        crossing profil mérete (3mm-es stentgraft esetén) (maximum 1,2mm) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        fordított arányosítás 
        4.        strut vastagság (mm) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        6        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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Biotronik Hungária Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        6 750 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) 25mm feletti hosszméret megléte (igen/nem)        7        Igen        100,00        700,00 
2.) crossing profil mérete (3mm-es stentgraft esetén) (maximum 1,2mm) 
        7        1,19        100,00        700,00 
3.) strut vastagság (mm)        6        0,06        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        DHS Hungary Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        8 970 000        75,25        6 020,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) 25mm feletti hosszméret megléte (igen/nem)        7        Igen        100,00        700,00 
2.) crossing profil mérete (3mm-es stentgraft esetén) (maximum 1,2mm) 
        7        1,2        99,17        694,19 
3.) strut vastagság (mm)        6        0,07        85,71        514,26 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                7 928,45 

Szöveges értékelés:

7928.45DHS Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        6 750 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. 25 mm feletti hosszméret megléte (igen/nem):        Igen 
3. crossing profil mérete (3mm-es stentgraft esetén) (maximum 1,2mm):        1,19 
4. strut vastagság (mm):        0,06 

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

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        8 970 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. 25 mm feletti hosszméret megléte (igen/nem):        Igen 
3. crossing profil mérete (3mm-es stentgraft esetén) (maximum 1,2 mm):        1,2 
4. strut vastagság (mm):        0,07 
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

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 Occluderek - Occluderes záróeszköz családRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        6 750 000,- Ft

10661644243Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft., Magyarország 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

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        298 500 000,- Ft

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Gubacsi Út 47

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)

8.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        méretválaszték (ASD) (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        3.        méretválaszték (PFO) (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        4.        méretválaszték (VSD) (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        6        egyenes 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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        298 500 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) méretválaszték (ASD) (db)        7        32        100,00        700,00 
2.) méretválaszték (PFO) (db 
        7        4        100,00        700,00 
3.) méretválaszték (VSD) (db)        6        18        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        298 500 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méretválaszték (ASD) (db):        32 
3. méretválaszték (PFO) (db):        4 
4. méretválaszték (VSD) (db):        18 
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        59 500 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) térbeli konfigurációk száma (db)        20        4        100,00        2 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        59 500 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. térbeli konfigurációk száma (db):        4 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

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 Occluderek - Embolizációs eszköz családRész 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:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

10A szerződés száma:

10 - 10 Occluderek - Dedikált PFO záróeszközRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        59 500 000,- Ft

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Gubacsi Út 47

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)

9.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        térbeli konfigurációk száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        20        egyenes arányosítás 

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

Igen
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ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Inovia Healthcare Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        44 280 000        93,50        7 480,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) méretválaszték (db)        7        4        40,00        280,00 
2.) delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F) 
        7        9        88,89        622,23 

Szöveges értékelés:

8982.23Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        41 400 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méretválaszték (db):        6 
3. delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F):        8 
4. flexibilis leoldószerkezet (igen/nem):        Igen 

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        57 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méretválaszték (db):        10 
3. delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F):        9 
4. flexibilis leoldószerkezet (igen/nem):        Igen 

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

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        44 700 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méretválaszték (db):        4 
3. delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F):        8 
4. flexibilis leoldószerkezet (igen/nem):        Igen 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        44 280 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méretválaszték (db):        4 
3. delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F):        9 
4. flexibilis leoldószerkezet (igen/nem):        Igen 

26102690243Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, 
Neumann János Utca 1

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
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Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

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)

10.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        méretválaszték (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        3.        delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        fordított arányosítás 
        4.        flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        6        pontozás 

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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        DHS Hungary Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        41 400 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) méretválaszték (db)        7        6        60,00        420,00 
2.) delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F) 
        7        8        100,00        700,00 
3.) flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        9 720,00 

Szöveges értékelés:

9720.00DHS Hungary Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Twinmed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        57 000 000        72,63        5 810,40 
Minőségi kritérium:                                 
1.) méretválaszték (db)        7        10        100,00        700,00 
2.) delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F) 
        7        9        88,89        622,23 
3.) flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                7 732,63 

Szöveges értékelés:

7732.63Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        44 700 000        92,62        7 409,60 
Minőségi kritérium:                                 
1.) méretválaszték (db)        7        4        40,00        280,00 
2.) delivery sheath méret (25 mm-es eszköznél) (F) (maximum 10 F) 
        7        8        100,00        700,00 
3.) flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        8 989,60 

Szöveges értékelés:

8989.0SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

3.) flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                8 982,23 
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        26 200 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. méretválaszték (db):        19 
3. flexibilis leoldószerkezet (igen/nem):        Igen 

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 1096 Budapest, 
Sobieski János Utca 16.C lh. 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:

11A szerződés száma:

11 - 11 Occluderek - Dedikált PVL záróeszközRész 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:

foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        41 400 000,- Ft

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        26 200 000,- Ft

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 1096 Budapest, Sobieski 
János Utca 16.C lh. 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)

11.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        10        egyenes arányosítás 
        3.        flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        10        pontozás 

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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Twinmed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        26 200 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) méretválaszték száma (db)        10        19        100,00        1 000,00 
2.) flexibilis leoldószerkezet (igen/nem)        10        Igen        100,00        1 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

ajánlattevőnként:
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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)

12.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        occluder méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        20        egyenes 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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        51 800 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.)occluder méretválaszték száma (db) 
        20        8        100,00        2 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        51 800 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. occluder méretválaszték száma (db):        8 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

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:

12A szerződés száma:

12 - 12 Occluderek-Fülcsezáró eszk.I.(átl. anatómia)Rész 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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Az eljárás eredményes volt:

13A szerződés száma:

13 - 13 Occluderek-Fülcsezáró eszk.II.(nehéz anatómia)Rész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő a 12. részre vonatkozóan ajánlata 15-17. oldalán benyújtotta a 12. részben megajánlott termék termékleírását, 
valamint Ajánlatkérő által 2020. augusztus 23. napján megküldött felvilágosítása kérése kapcsán további adatokat, 
dokumentumokat bocsátott Ajánlatkérő rendelkezésére, azonban a benyújtott termékleírásból, illetve dokumentumokból nem 
volt megállapítható Ajánlatkérő számára, hogy ajánlattevő által megajánlott ASD/PFO katéteren keresztül melyik fülcse 
anatómia zárható. 
 
Ajánlatkérő erre tekintettel a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján, 2020. szeptember 25. napján felvilágosítást kért ajánlattevőtől – 
2020. szeptember 29. napján 12:00 órai benyújtási határidővel -, amelynek keretében kérte, hogy ajánlattevő a 12. részben 
tisztázza, hogy melyik fülcse anatómia zárható a megajánlott ASD/PFO katéteren keresztül. 
Ajánlattevő a fenti felhívás ellenére azonban felvilágosítást a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem nyújtott be.Az Inovia 
Healthcare Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy a felvilágosítási / hiánypótlási kötelezettségének a 12. részre vonatkozóan határidőben nem 
tett eleget, így az ajánlattevő ajánlata:  
-        a megajánlott termék műszaki minimálkövetelmények (bal pitvari fülcse zárására alkalmas zárókorongos fedés)  
okán egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 

26102690243Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, 
Neumann János Utca 1

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        51 800 000,- Ft

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Gubacsi Út 47

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 

26102690243Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, 
Neumann János Utca 1

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)

13.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        delivery sheath görbületek száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        7        egyenes arányosítás 
        3.        delivery sheath méret (20-22mm-es eszköznél) (F) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        7        fordított arányosítás 
        4.        dedikált méretek kis fülcse/nagy szájadék anatómiához (igen/nem)        6        pontozás 

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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Inovia Healthcare Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        24 800 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) delivery sheath görbületek száma (db)        7        2        100,00        700,00 
2.) delivery sheath méret (20-22mm-es eszköznél) (F)        7        12        100,00        700,00 
3.) dedikált méretek kis fülcse/nagy szájadék anatómiához (igen/nem)        6        Igen        100,00        600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        24 800 000,,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. delivery sheath görbületek száma (db):        2 
3. delivery sheath méret (20-22mm-es eszköznél) (F):        12 
4. dedikált méretek kis fülcse/nagy szájadék anatómiához (igen/nem):        Igen 

26102690243Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, 
Neumann János Utca 1

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
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 

12582800243UniCorp Biotech Kft., Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 41

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel.1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        470 000 000,- Ft

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 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:

14A szerződés száma:

14 - 14 MitraclipRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 13. részre tett 
megajánlásakor a „delivery sheath méret (20-22mm-es eszköznél) (F)” értékelési szempontra az ajánlatában eltérő paramétert 
adott meg (a felolvasólapon feltüntetett „delivery sheath méret (20-22mm-es eszköznél) (F): 12”-el szemben az ajánlatával 
benyújtott termékleírásban a delivery sheath méret: 14F), így az ajánlatban ellentmondás van, melyet Ajánlattevő a 
felvilágosítás nyújtását követően sem oldott fel, ezért az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

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:

Cardia Inc. 2900 Lone Oak Parkway Suite 130 M1

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:

értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        24 800 000,- Ft

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legalacsonyabb ár szerinti érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        354 125 000,
- Ft

12582800243UniCorp Biotech Kft., Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc 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:

UniCorp Biotech Kft.

Szöveges értékelés:

Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

feltételeknek megfelel.1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        354 125 000,- Ft
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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)

15.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) (minimum 3 ATM) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        10        egyenes arányosítás 
        3.        Méretválaszték száma  (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        10        egyenes 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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        34 380 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) (minimum 3 ATM)        10        4        100,00        1 000,00 
2.) Méretválaszték száma (db)        10        35        100,00        1 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        34 380 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) (minimum 3 ATM):        4 
3. Méretválaszték száma (db):        35 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

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:

15A szerződés száma:

15 - 15 TAVI ballon-Ballonkat.aorta valvuloplaszitkáhozRész 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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Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gubacsi Út 47

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:

16A szerződés száma:

16 - 16 TAVI ballon-Ballonkat. TAVI utódilatációhozRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        34 380 000,- Ft 

12004692243SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Gubacsi Út 47

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Novomed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        15 000 000        95,20        7 616,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) RBP /20-25 mm-es ballonnál (minimum 4 ATM) / (ATM)        10        5,92        100,00        1 000,00 
2.) Méretválaszték száma (db)        10        18        20,22        202,20 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                8 818,20 

Szöveges értékelés:

8818.20Novomed Kereskedelmi Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        DHS Hungary Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        14 280 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) RBP /20-25 mm-es ballonnál (minimum 4 ATM) / (ATM)        10        5        84,46        844,60 
2.) Méretválaszték száma (db)        10        51        57,30        573,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        9 417,60 

Szöveges értékelés:

9417.60DHS Hungary Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        SUTURA Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        17 940 000        79,60        6 368,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) RBP /20-25 mm-es ballonnál (minimum 4 ATM) / (ATM)        10        4        67,57        675,70 
2.) Méretválaszték száma (db)        10        89        100,00        1 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        8 043,70 

Szöveges értékelés:

8043.70SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        15 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. RBP /20-25 mm-es ballonnál (minimum 4 ATM) / (ATM):        5,92 
3. Méretválaszték száma (db):        18 

10609882243Novomed Kereskedelmi Kft., Magyarország 1115 Budapest, XI., Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        14 280 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. RBP /20-25 mm-es ballonnál (minimum 4 ATM) / (ATM):        5 
3. Méretválaszték száma (db):        51 
 

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        17 940 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. RBP /20-25 mm-es ballonnál (minimum 4 ATM) / (ATM):        4 
3. Méretválaszték száma (db):        89 
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

17A szerződés száma:

17 - 17 TAVI ballon-Ballonkat.magas nyom. utódilatációRész 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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        14 280 000,- Ft 

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

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)

16.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) (minimum 4 ATM) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        10        egyenes arányosítás 
        3.        Méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        10        egyenes arányosítás 

Nem
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ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Medtronic Hungária Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        900 000 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) Méretválaszték száma (db) 
        10        4        100,00        1 000,00 

Szöveges értékelés:

10000Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        900 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. Méretválaszték száma (db):        4 
3. Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer (25mm-es anulus esetén):        18 

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

18A szerződés száma:

18 - 18 TAVI-Perkután aortabillentyű,öntáguló kerettelRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont nem érkezett be ajánlat.

Igen
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Az Ajánlattevő a 18. részre vonatkozóan ajánlata 15-22. oldalán benyújtotta a 18. részben megajánlott termék termékleírását, 
amelyből megállapítható volt, hogy az ajánlattevő által a 18. rész tekintetében megajánlott 19-28 mm anulus tartomány  nem 

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        900 000 000,- Ft 

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)

18.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        Méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        10        egyenes arányosítás 
        3.        Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer (25mm-es anulus esetén)   
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        10        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:

1000

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

2.) Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer (25mm-es anulus esetén)        10        18        100,00        1 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                10 000,00 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        109 500 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. transzapikális felvezethetőség (igen/nem):        Igen 
3. billenytű méretválaszték száma (db):        7 
 
 

27328048241Cor Device Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Miklós Utca 13. 8. em. 
42

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        209 700 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. transzapikális felvezethetőség (igen/nem):        Igen 
3. billenytű méretválaszték száma (db):        4 

12342697243Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 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:

19A szerződés száma:

19 - 19 TAVI-Perkután aortabill.,ballonnal expand.Rész száma, elnevezése:

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

felel meg az Ajánlatkérő által előírt 18-30 mm-es anulus tartomány (kerületből számított átmérő) minimálkövetelménynek. 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján, 2020. 08. 23. napján megküldött levelében felvilágosítást kért ajánlattevőtől – 
2020. 09. 01-jei benyújtási határidővel -, amelynek keretében kérte, hogy ajánlattevő a 18. részben tisztázza a fentiekben 
megjelölt ellentmondást, azaz hogy a termékleírásban foglalt termékjellemző alapján (anulus tartomány 19-28 mm) hogyan 
kíván a 18-30 mm-es anulus tartomány (kerületből számított átmérő) minimálkövetelménynek megfelelni. 
Az Ajánlattevő által a 18. rész tekintetében, 2020. 09. 01-jén benyújtott felvilágosítás nyújtás 4. oldala az alábbiakat 
tartalmazza: 
„…A MEDTECH Kft. által a 18., valamint a 20. részben megajánlott orvostechnikai eszköz anulus mérettartománya flexibilis 
tágíthatósága miatt a kért előírásnak megfelel, ezért szakmai felhasználhatóság szempontjából a kiírásban szereplő 
követelményeknek eleget tesz …” 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő által a 18. részre benyújtott felvilágosítás nyújtást követően az 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 a 18-30 mm-es anulus 
tartomány (kerületből számított átmérő) minimálkövetelménynek az általa megajánlott termék megfelel.  
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget 
ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó 
műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó 
műszaki dokumentáció. 
A a "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest Kútvölgyi Út 91/a.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 18. részre vonatkozóan az általa megajánlott termék nem felel 
meg a 18-30 mm-es anulus tartomány (kerületből számított átmérő) minimálkövetelménynek, az ajánlat műszaki 
egyenértékűsége nem állapítható meg, vagyis az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        109 500 000,- Ft 

27328048241Cor Device Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Miklós Utca 13. 8. em. 42

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)

19.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        transzapikális felvezethetőség (igen/nem)        10        pontozás 
        3.        billenytű méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        10        egyenes 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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Cor Device Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        109 500 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) transzapikális felvezethetőség (igen/nem)        10        Igen        100,00        1 000,00 
2.) billenytű méretválaszték száma (db)        10        7        100,00        1 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000Cor Device Korlátolt Felelősségű Társaság

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Twinmed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        209 700 000        52,22        4 177,60 
Minőségi kritérium:                                 
1.) transzapikális felvezethetőség (igen/nem)        10        Igen        100,00        1 000,00 
2.) billenytű méretválaszték száma (db)        10        4        57,14        571,40 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        5 749,00 

Szöveges értékelés:

5749Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        DHS Hungary Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        113 997 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) legalább 1000 beteg bevonásával keszült vizsgálatban 10 % alatti pacemaker ráta(igen/nem)        7        
Igen        100,00        700,00 
2.) szupra-annuláris design (igen/nem)        7        Igen        100,00        700,00 
3.) kétlépcsős nyitási technika a stabilabb pozicionálhatóságért (igen/nem)        6        Igen        100,00        
600,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                10 000,00 

Szöveges értékelés:

10000DHS Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        113 997 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. legalább 1000 beteg bevonásával készült vizsgálatban 10% alatti pacemaker ráta (igen/nem):        Igen 
3. szupra-annuláris design (igen/nem):        Igen 
4. kétlépcsős nyitási technika a stabilabb pozicionálhatóságért (igen/nem):        Igen 

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

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:

20A szerződés száma:

20 - 20 TAVI-Perkután aortabill., nehéz anatómiáhozRész 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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Az Ajánlattevő a 20. részre vonatkozóan ajánlata 23-26. oldalán benyújtotta a 20. részben megajánlott termék termékleírását, 
amelyből megállapítható volt, hogy az ajánlattevő által a 20. rész tekintetében megajánlott 21-25 mm-es anulus tartomány nem 
felel meg az Ajánlatkérő által előírt 21-27 mm-es anulus tartomány minimálkövetelménynek. 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján, 2020. 08. 23. napján megküldött levelében felvilágosítást kért ajánlattevőtől – 
2020. 09. 01-jei benyújtási határidővel -, amelynek keretében kérte, hogy ajánlattevő a 20. részben tisztázza a fentiekben 
megjelölt ellentmondást, azaz hogy a termékleírásban foglalt termékjellemző alapján (anulus tartomány 21-25 mm) hogyan 
kíván a 21-27 mm-es anulus tartomány minimálkövetelménynek megfelelni. 
Az Ajánlattevő által a 20. rész tekintetében, 2020. 09. 01-jén benyújtott felvilágosítás nyújtás 4. oldala az alábbiakat 
tartalmazza: 
„…A MEDTECH Kft. által a 18., valamint a 20. részben megajánlott orvostechnikai eszköz anulus mérettartománya flexibilis 
tágíthatósága miatt a kért előírásnak megfelel, ezért szakmai felhasználhatóság szempontjából a kiírásban szereplő 
követelményeknek eleget tesz …” 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő által a 20. részre benyújtott felvilágosítás nyújtást követően az Ajánlattevő 
az adott ajánlati elemmel kapcsolatban felmerült kétséget nem tudta teljes körűen eloszlatni, tekintettel arra, hogy nem szolgált 

10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        113 997 000,- Ft 

24161879242DHS Hungary Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

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)

20.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        legalább 1000 beteg bevonásával keszült vizsgálatban 10% alatti pacemaker ráta (igen/nem)        7        pontozás 
        3.        szupra-annuláris design (igen/nem)        7        pontozás 
        4.        kétlépcsős nyitási technika a stabilabb pozicionálhatóságért (igen/nem)        6        pontozás 
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ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Medtronic Hungária Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        75 000 000        100,00        8 000,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) Méretválaszték száma (db) 
        10        3        100,00        1 000,00 
2.) Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer        10        22        72,73        727,30 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --        --        9 727,30 

Szöveges értékelés:

9727.30Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        133 800 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. Méretválaszték száma (db):        3 
3. Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer:        16 

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

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek megfelel. 
1. Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció nélkül:        75 000 000,- Ft 
Minőségi kritérium:         
2. Méretválaszték száma (db):        3 
3. Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer:        22 

12070907243Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

21A szerződés száma:

21 - 21 TAVI-Perkután pulmonális bill.,ballonnal expandRész száma, elnevezése:

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

olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal, amely az állításait alátámasztja, jelen esetben, azt hogy a 21-27 mm-es anulus 
tartomány minimálkövetelménynek az általa megajánlott termék megfelel.  
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget 
ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó 
műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó 
műszaki dokumentáció. 
A  "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest Kútvölgyi Út 91/a.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 20. részre vonatkozóan az általa megajánlott termék nem felel 
meg a 21-27 mm-es anulus tartomány minimálkövetelménynek, az ajánlat műszaki egyenértékűsége nem állapítható meg, vagyis 
az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

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:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn.Ajánlattevő a Kbt. 77. § (4) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlata tartalmazza az 
értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt megjelenítő érvényes ajánlatot, továbbá a benyújtott ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.Ajánlati ár nettó Ft összegben a 24 hó 100% mennyiségre, opció 
nélkül:        75 000 000,- Ft 

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)

21.        1.        Nettó ajánlati ár összesen 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        80        fordított arányosítás 
        2.        Méretválaszték száma (db) 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 0)        10        egyenes arányosítás 
        3.        Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer 
(Megajánlható tizedes jegyek száma: 2)        10        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:

1000

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

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK        SÚLYSZÁM        Twinmed Kft. 
                Megajánlott érték        Értékelési pontszám        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
Nettó ajánlati ár összesen         80        133 800 000        56,05        4 484,00 
Minőségi kritérium:                                 
1.) Méretválaszték száma (db) 
        10        3        100,00        1 000,00 
2.) Kisebb átmérőjű (F) felvezetőrendszer        10        16        100,00        1 000,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:        --                6 484,00 

Szöveges értékelés:

6484.00Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelőségű Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.10.14 12:23:23 idominiak

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
módosítása, javítása

2020.12.01 17:56:25 idominiak

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

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:

2020.12.01VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2020.12.01VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

A 13. részre vonatkozóan előzetes vitarendezési kérelem került benyújtásra, mely előzetes vitarendezési kérelmet részben jóváhagyott 
Ajánlatkérő. A jóváhagyás eredményeképpen a  DHS Hungary Kft. 13. részre benyújtott ajánlata érvénytelenítésre került, így a 13. 
részre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő az Inovia Healthcare Kft. lett. 
Az összegezés módosítására a fentiek miatt került sor. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az összegezés módosítására csak a 13. 
rész vonatkozásában került sor.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Az összegezés módosítására csak a 13. rész vonatkozásában került sor, így a módosított szerződéskötési moratórium csak a 13. rész 
vonatkozásában módosul.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.12.11Lejárata:2020.12.02Kezdete:

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:

2020.11.12

2020.11.12
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