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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

85A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 085-229248A 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

Adásvételi szerződés radiológiai intervenciós, egyszer használatos eszközök, valamint egyszer használatos invazív radiológiai szettek 
beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházba 2022 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Radiológiai eszközök beszerzése SZLMK-ba 2022

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 5 965 000 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 5 965 000 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Sheath-introducereszközRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF): 3 270 000 
Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kevesebb): 2  
Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb): 81 

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:

2A szerződés száma:

2 - IndeflátorRész száma, elnevezése:

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:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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Rész-szempont        súly-szám        A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási módszer 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Kezelőfelületen lévő moz-gatható elemek száma (darab, előny a kevesebb)        20        Fordított arányosítás: Legkevesebb mozgatható 
elem kapja a maximális pontszámot, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a na-gyobb)        20        Egyenes arányosítás: az ATM lapján legmagasabb nyo-
másállóság mértéke a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tar-talmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pont-számokat. 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

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:

1000Cardiosolutions Kft.

Szöveges értékelés:

832.42Novomed Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár opcióval (HUF): 2 370 000 
Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kevesebb): 2  
Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb): 82
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Vezetődrótok angiographiahozRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 2 370 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 

Igen
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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:

Ellenszolgáltatás összege: 4 388 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 4 388 000 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:
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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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 2 905 000 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Hidrofil vezetődrótokRész száma, elnevezése:

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

Igen
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14153589243Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön 

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - Vezetődrót perifériás intervencióhozRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 2 905 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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:

Ellenszolgáltatás összege: 8 250 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 8 250 000 

Fasor 3. B/3.
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat 
 

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:

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 4 488 000 

27315383241Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 
Budapest, Virág Benedek Utca 35.

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:

6A szerződés száma:

6 - Vezetődrót CTOintervencióhozRész száma, elnevezése:

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:

Igen
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Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - Katéter nagyerekbe történő kontrasztanyag befecs.Rész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 4 488 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

27315383241Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, 
Virág Benedek Utca 35.

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

Igen
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Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot 
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
A 4F katéter flow kapacitásá-nak mértéke (ml/sec)        30        Egyenes arányosítás: a legmagasabb Flow kapacitás (ml/sec) mértéke a 
legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tar-talmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi ele-mére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányo-san számolja ki a pontszámokat. 
A 4F katéter nyomásállósá-gának mértéke (ATM RBP alap-ján, előny a na-gyobb)        10        Egyenes arányosítás: a legmagasabb 
katéter nyomásállóság (ATM RBP alapján) a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, 
a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

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:

1000Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        9 265 000  
A 4F katéter flow kapacitásának mértéke (ml/sec)        23 
A 4F katéter nyomásállóságának mértéke (ATM RBP alapján, előny a nagyobb)  81,66 
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

8A szerződés száma:

8 - Diagnosztikus hidrofil katéterekRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 9 265 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 

Igen
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Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Flow kapacitás (ml/sec)        40        Egyenes arányosítás: a legmagasabb Flow kapacitás (ml/sec) mértéke a legkedvezőbb, az 
ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartal-mi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         

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:

1000Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        981 000 
Flow kapacitás (ml/sec)  13 
 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:
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9A szerződés száma:

9 - Sheath-ek perifériás intervencióhozRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 981 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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

        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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Szöveges értékelés:

872.11COOK Medical Hungary Kft.

Szöveges értékelés:

622.78Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        2 160 000 
Külső átmérő (mm)   2.43

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        2 712 000 
Külső átmérő (mm)   1.98

24161879243DHS Hungary Kft., Magyarország 1116 Budapest, Fegyvernek Utca 9. Fszt.

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        2 745 120 
Külső átmérő (mm)  1.9

14480780241COOK Medical Hungary Kft., Magyarország 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13. 
emelet

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        3 432 000 
Külső átmérő (mm)  3.1 
 

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

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2 160 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Külső átmérő (mm)        40        Fordított arányosítás: a legkisebb külső átmérő mértéke a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

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

Szöveges értékelés:

912.76Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

861.72DHS Hungary Kft.
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Szöveges értékelés:

1000Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        780 000 
Flow kapacitás 6F katéter (ml/sec)   36.5 
 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

10A szerződés száma:

10 - Guiding katéterekRész száma, elnevezése:

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:

Igen
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Ellenszolgáltatás összege: 780 000 Ft 
 

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

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)

Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Flow kapacitás 6F katéter (ml/sec)        40        Egyenes arányosítás: a legmagasabb flow kapacitás (ml/sec) mértéke a legkedvezőbb, 
az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tar-talmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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10437216243"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1121 

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        4 227 200 
Ballon nyomásállóságának mértéke (atm)    15 

14480780241COOK Medical Hungary Kft., Magyarország 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13. 
emelet

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:

11A szerződés száma:

11 - 0,035” Ballon katéterek PTA-hozRész száma, elnevezése:

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:

Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

Igen



EKR000053042022

Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Ballon nyomásállóságának mértéke (atm)        40        Egyenes arányosítás: az ATM RBP alapján legmagasabb Ballon 
nyomásállóságának mértéke a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 

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

Szöveges értékelés:

1000Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

753.27"MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

805.77COOK Medical Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        3 664 000 
Ballon nyomásállóságának mértéke (atm)    21

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        4 320 000 
Ballon nyomásállóságának mértéke (atm) 12.83

Budapest, Kútvölgyi Út 91/a.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 3 664 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Ballon nyomásállóságának mértéke (atm)        20        Egyenes arányosítás: az ATM RBP alapján legmagasabb ballon 
nyomásállóságának mértéke a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Crossing profil mérete (mm)        20        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb crossing profil mérete (mm)kapja a maximális 
pontszámot a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 

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:

1000Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        17 952 000 
Ballon nyomás-állóságának mértéke (atm)         14  
Crossing-profil mérete (mm)  0.762 
 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

12A szerződés száma:

12 - Ballon katéterek alsó végtagi erek tágításáhozRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

Igen
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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:

Ellenszolgáltatás összege: 17 952 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        3 536 000 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

13A szerződés száma:

13 - Magasnyomású és nagy átmérőjű ballon katéterek PTARész száma, elnevezése:

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

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

14A szerződés száma:

14 - Ballonnal felhelyezhető stentekRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 3 536 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen



EKR000053042022

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:

Ellenszolgáltatás összege: 6 894 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)     6 894 000 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)    3 585 000 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

15A szerződés száma:

15 - Ballonnal felhelyezhető visceralis stentekRész száma, elnevezése:

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

Igen
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Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

16A szerződés száma:

16 - Öntáguló stentek perifériás erek stenteléséhezRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 3 585 000 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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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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:

Ellenszolgáltatás összege: 15 600 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)   15 600 000 
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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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)  14 900 000 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

17A szerződés száma:

17 - Öntág. stentek a.femoralis superficialisstentelhezRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

Igen
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Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        3 312 000 
A 2,7F katéter nyomásállóságának mértéke (psi)  750 
 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

18A szerződés száma:

18 - Mikrokatétervezetődróttal, embolisatióhozRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 14 900 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
A 2,7F katéter nyomásállóságának mértéke (psi)        40        Egyenes arányosítás: legmagasabb a katéter nyomásállóságának mértéke 
a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 

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:

1000Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

19A szerződés száma:

19 - Embolizációs anyagokRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 3 312 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Elérhető átmérő választék 1-2. sor (db)        20        Egyenes arányosítás: a legtöbb darabszámú méretválaszték a legkedvezőbb, az 
ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Elérhető szemcseméretek száma 3. sor (db)        20        Egyenes arányosítás: a legtöbb szemcseméret a legkedvezőbb, az ajánlatkérő 
ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Minimálisan megajánlható szemcseméret a 6 db. Az ajánlat 6 db alatti megajánlás 
esetén érvénytelen! 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

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:

1000Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        6 900 000 
Elérhető átmérő választék 1-2. sor (db)        15 
Elérhető szemcsemértetek száma 3. sor (db)   7 
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

20A szerződés száma:

20 - Mechanikus, percután érzáró eszközRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 6 900 000 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 

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:

Ellenszolgáltatás összege: 9 490 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árú ajánlatot tette. Ajánlatkérő pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges 
anyagi fedezettel. 

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

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Premier G. Med Cardio Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 9 490 000 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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1000EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        660 000 
Elérhető hurokméret választék (db min. 5 db)   7

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

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        296 000 
Elérhető hurokméret választék (db min. 5 db)   7 
 

12077571241EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 
Dorottya 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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

21A szerződés száma:

21 - Snare eszköz intravascularis idegentestek eltávol.Rész száma, elnevezése:

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:

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Elérhető hurokméret-választék (db)        40        Egyenes arányosítás: a legtöbb hurokméret választék a legkedvezőbb, az ajánlatkérő 
ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Az 5 db méretválaszték alatti ajánlat érvénytelen! 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

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:

669.09Novomed Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:
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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:

22A szerződés száma:

22 - Összekötők kontraszt injektorhozRész száma, elnevezése:

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

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokok alapján: 
-        Ajánlattevő nem nyújtott be termékmintát 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

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:

Ellenszolgáltatás összege: 296 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

12077571241EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 
Dorottya Utca 1

logisztikai szolgáltatás

Euromedic International Hungária Kft., adószám: 10850868-2-41

Igen
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Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        60        Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-
figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 
Nyomástűrés biztonságának mértéke (atm)        20        Egyenes arányosítás: a legmagasabb nyomástűrés biztonságának  (atm) értéke 
a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Flow kapacitás (előny a nagyobb) ml/sec        20        Egyenes arányosítás: a legmagasabb flow kapacitás (nagy) ml/sec értéke a 

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:

1000Cardiosolutions Kft.

Szöveges értékelés:

649.77Novomed Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

781.2SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        640 000 
Nyomástűrés biztonságának mértéke (atm)           82 
Flow kapacitás (előny a nagyobb) ml/sec    90 
  

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        996 000 
Nyomástűrés biztonságának mértéke (atm)          81 
Flow kapacitás (előny a nagyobb) ml/sec    30

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        798 000 
Nyomástűrés biztonságának mértéke (atm)           82 
Flow kapacitás (előny a nagyobb) ml/sec    45

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):
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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:

Ellenszolgáltatás összege: 640 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
 
        Rész-szempontonként: 0-10 pont  
        legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja ese-tén a módszer (módszerek) ismertetése,  
        A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
        Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a 
legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való 
eltérés arányában történik. 
        Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot 
megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
         
        A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értéke-lési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra 
        Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aján-lat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan ará-nyosan számolja ki a pontszámokat. 
P=        Alegjobb        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Avizsgált                 
        A pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
         
        Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja 
szerinti fordított arányosítás módsze-rével kerülnek meghatározásra 
P=        Avizsgált        (Pmax-Pmin )        + Pmin 
        Alegjobb                 
         
        A  pontszámokat két tizedesig számoljuk: 
        ahol: 
        P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
        Pmax: a pontskála felső határa 
        Pmin: a pontskála alsó határa 
        Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
        Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
        Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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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:

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

Szöveges értékelés:

Novomed Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)        862 300 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

23A szerződés száma:

23 - Egyéb intervenciós eszközökRész száma, elnevezése:

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:

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

24A szerződés száma:

24 - Support katéterRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 862 300 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

Igen
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Szöveges értékelés:

Premier G. Med Cardio Kft.

Szöveges értékelés:

Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

COOK Medical Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 1 820 000

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 1 716 000

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

Indoklás: az ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat, valamint a 
mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 2 156 000

24381455243Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Hauszmann Alajos 
Utca 3/A

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF) 1 570 000 
  

14480780241COOK Medical Hungary Kft., Magyarország 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13. 
emelet

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:
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25A szerződés száma:

25 - Carotis stentelés eszközeiRész száma, elnevezése:

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:

Ellenszolgáltatás összege: 1 570 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

14480780241COOK Medical Hungary Kft., Magyarország 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13. emelet

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:
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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:

Ellenszolgáltatás összege: 22 000 000 Ft 
 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat, valamint a mintapéldány is megfelel az ajánlatkérői 
követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Ajánlatkérő a pótfedezet igazolás alapján rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat:

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:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a mintapéldány is megfelelt az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek 
valamint a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek is megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár opcióval (HUF)   22 000 000 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződéskötési moratórium a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján az 1, 3-8., 10., 12-20., 23., 25. részek tekintetében nem 
releváns.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.25Lejárata:2022.07.14Kezdete:

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:

2022.07.13

2022.07.13
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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