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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.02.28

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

A beszerzés tárgya, mennyisége: 20 db occluderes záróeszköz beszerzése Percutan pitvari septum záróeszközök műszaki specifikációja
: Veleszületett és szerzett intra-cardiális kommunikációk ASD, PFO zárására alkalmas intervenciós katéteres egységcsomag, amely 
álljon az alábbiakból: 1. Occluder (ASD, PFO), 2. Bejuttató szett, 3. Drót, 4. Sizing ballon (méretező ballon). Általános elvárások: - Az 
occluderek a leoldást megelőzően, tetszőleges alkalommal visszahúzhatók és újranyithatók legyenek teljes egészében, függetlenül 
méretüktől, - 75%-nál magasabb nitinol/patch arány, biztosítva az occluder stabilitását nagyméretű defektusok zárásának esetében is, -
Az eszközcsalád rendelkezzen nagy beteganyagra vonatkozó referenciával és utánkövetéssel. A megajánlott eszközcsaládból a PFO 
záróeszköz szerepeljen legalább egy, jegyzett nemzetközi szaklapban publikált, multicentrikus, randomizált, minimum 900 betegre 
vonatkozó és minimum 5 éves nyomon követést tartalmazó vizsgálatban, ahol a vizsgálat tárgya a PFO eszközös zárásának 
hatékonysági összehasonlítása az antikoaguláns terápia és a trombocita gátló terápia alkalmazásának hatékonyságával. A vizsgálatok 
által bizonyított evidenciák megléte nélkülözhetetlen orvos-szakmai szempontból egy a szívbe helyezendő implantátum esetében. A 
termékek szállítására nyertes ajánlattevőnek a megrendeléseket követően 5 munkanap áll rendelkezésére. A további követelmények a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek részletezésre. A beszerzés magába foglalja a teljesítési helyre 
történő szállítást is. Jótállás időtartama:12 hónap. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 
dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, 
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb 
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván 
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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1. Nettó ajánlati ár (Ft): Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat 
kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított arányosítás 
módszerével számítva arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint: P=(A legjobb / A vizsgált)*(P max - P min) + P min, ahol P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa (10 pont), P min: a pontskála alsó határa
(0 pont), A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme. Ezen értékelési szempont súlyszáma: 70, így a képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén 
ezen számmal (70) kerül megszorzásra. 2. Az eszközcsaládban összesen elérhető occluderek méret mátrixa, azaz a megajánlott 
eszközcsaládban elérhető különböző méretű occluderek számának összesen értéke (db). (Előny a nagyobb. 31 vagy azt meghaladó 
érték feltüntetését kérjük mértékegység megadása nélkül. A 44 vagy azt meghaladó érték egyaránt a maximális pontszámot kapja.) A 
méret mátrix vonatkozásában előny a nagyobb. Az alsó határra vonatkozó adatokat a műszaki leírás tartalmazza, melyek a következők:
ASD occluderek vonatkozásában: 4 - 20 mm között legalább 17 méretben (a szélső értékeket is beleértve), 22 - 40 mm között legalább 
10 méretben (a szélső értékeket is beleértve) legyen elérhető különböző waste átmérővel rendelkező eszköz, a multi-fenestrated 
eszközöket bele NEM számítva. PFO occluderek vonatkozásában: legalább 4 méretben – 18, 25, 30, 35 mm – legyen elérhető. Az ASD 
és PFO occluder esetében az elvárt minimális méret mátrix egyben kezelendő. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont 
tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 31 db jelenti) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó 

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:

Értékelési szempontok / Megajánlott értékek: Nettó ajánlati ár (Ft): 29.233.900 Ft. Az eszközcsaládban 
összesen elérhető occluderek méret mátrixa, azaz a megajánlott eszközcsaládban elérhető különböző méretű 
occluderek számának összesen értéke (db): 31 db. Az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont (
legjobb ár-érték arány) alapján ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

700SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok / Megajánlott értékek: Nettó ajánlati ár (Ft): 29.233.900 Ft. Az eszközcsaládban összesen elérhető 
occluderek méret mátrixa, azaz a megajánlott eszközcsaládban elérhető különböző méretű occluderek számának összesen értéke
(db): 31 db. Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban leírtaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta 
alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.07Lejárata:2019.04.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 29.233.900 Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja 
alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, valamint azt, 
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A rendelkezésre álló fedezet elegendő fedezetet nyújt Ajánlattevő ajánlati árára.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (44 db) vagy ezt meghaladó ajánlatok pedig az értékelés során
adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (
legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően 
kerülnek pontozásra az alábbi képlet alapján: P=(A vizsgált / A legjobb)*(P max - P min) + P min, ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ezen értékelési 
szempont súlyszáma: 30, így a képlet alapján meghatározott pontszám az egyes ajánlattevők esetén ezen számmal (30) kerül 
megszorzásra.

2019.04.26

2019.04.26
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




