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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 307014017Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kardio.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12157240Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris IntézetAjánlatkérő 
neve:

„Spiroergometriai berendezés”Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001344932020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris 
Intézet

EKRSZ_4090421
4

Haller Utca 29. 38288

Budapest HU110 1096

Tóth Tiborné

tothne.ildiko@kardio.hu +36 12157240

www.kardio.hu

Csősz-Horváth Alexandra e.v. EKRSZ_3564943
2

Fő Utca 164.

Budapest, Hungary HU110 1196

Csősz-Horváth Alexandra

csosz.horvath.alexandra@gmail.
com

www.---.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

24A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 023-054766A 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

II.szakasz: Tárgy

1 db Spiroergometriai berendezés beszerzése (az 1 db berendezés részei: 2 db Ergospirometriás készülék 2 db EKG készülékkel,  1 db 
felnőtt és 1 db gyerek kerékpár ergométerrel és 1 db futószalag ergométerrel). 
A közbeszerzés részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban 
Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)).  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

„Spiroergometriai berendezés”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlati ár az 1 db berendezésre (nettó Ft értékben kell megadni. Az „ár” nettó összár, amely tartalmazza a beszerzendő 
berendezés nettó árán felül a „kapcsolódó szolgáltatások” ú.m.: betanítás, szállítás, beüzemelés stb. nettó árát is.): 36 770 000 

14327339241Med-Pro Hungary Kft., Magyarország 1037 Budapest, Perényi Út 8/B

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)

1. minőségi kritérium: egyenes arányosítás; 2. minőségi kritérium: abszolút értékelés (előny a tulajdonság megléte. Igen = 10 pont, 
Nem = 0 pont), ár szempont: fordított arányosítás. Az 1. minőségi kritérium esetében a Kbt. 77. § (1) szerint a legkedvezőbb érték 
amelynél kedvezőbb (több db) vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az ajánlatkérő: 30 
(összesen 50 db, vagyis az érvényességi küszöbként megjelölt 20 darabbal együtt 50 db leletformátumra való képességet jelent). 
Az ajánlati árat az 1 db berendezésre nettó Ft értékben kell megadni. Az „ár” nettó összár, amely tartalmazza a beszerzendő 
berendezés nettó árán felül a „kapcsolódó szolgáltatások” ú.m.: betanítás, szállítás, beüzemelés stb. nettó árát is. 

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

100

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

Szöveges értékelés:

1000Med-Pro Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár az 1 db berendezésre (nettó Ft értékben kell megadni. Az „ár” nettó összár, amely tartalmazza a beszerzendő 
berendezés nettó árán felül a „kapcsolódó szolgáltatások” ú.m.: betanítás, szállítás, beüzemelés stb. nettó árát is.): 36 770 000 
Ergospirometriás készülék: Beállítható leletformátumok száma (minimum 20, előny a több, a minimum 20 FELETTI TÖBBLET 
értéket kell feltüntetni, min. +0, max. +30 db leletformátum) (darabban kell megadni): 30 
Ergospirometriás készülék: Gáz analizátor egységbe beépített pulzoximetria (igen/nem): Igen 
Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére és ajánlata érvényes.

14327339241Med-Pro Hungary Kft., Magyarország 1037 Budapest, Perényi Út 8/B

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen



EKR001344932020

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Kbt. 131. § (8) a) szerint.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.04.06Lejárata:2021.04.06Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes és az egyetlen ajánlat. 
A fedezet az EFOP-5.2.6-20-2020-00007 pályázatból rendelkezésre áll.

2021.04.06

2021.04.06
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:
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