
EKR001398142019 2020.02.26 13:16:52

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK- 843 Sebészeti Klinika részére stentgraftok
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Hasi aort.ill. suprarenalis fix. Y elág.stentgraftRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

236A 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

DEK-843 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére stentgraftok beszerzése 1. rész: Hasi aortába illeszthető 
suprarenalis fixatiós "Y" elágazású stentgraft 8 db 2. rész: "Y" elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába, PTFE 3 db 3. 
rész: "Y" elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába, poliészter 3 db 4. rész: Hasi aorta aneurysma ellátásra szolgáló 
stentgraft rendszer polimer töltéssel 2 db 5. rész: Ballon katéterek hasi stentgraftok dilatációjához 30 db 6. rész: Merev felvezető drót 
stentgraft beültetéshez 35 db 7. rész: Aorta uniiliakális komponens 2 db Ajánlatkérő 7. részben konszignációs raktár biztosítását írja 
elő. A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik része XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. január 13. napján az alábbiak szerint: „Hiánypótlás 
keretében kérjük az 1. és 4. részben megajánlott termékek vonatkozásában gyártói megfelelőségi nyilatkozat és CE megfelelőség
értékelési tanúsítvány benyújtását.” Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. január 20. 10:00 óráig 
nem nyújtott be hiánypótlást 1. részre vonatkozóan. Megállapítható, hogy a DHS Hungary Kft. ajánlattevő 1. részben benyújtott 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 24 000 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

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)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 24 000 000 HUFSzöveges értékelés:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 24 000 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá
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Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 10 670 000 HUFSzöveges értékelés:

Hoszplant Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 10 670 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

12400689243Hoszplant Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1124 Budapest, Lejtő Út 9. 
fszt. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Y elág. infrarenális fix. stentgr. hasi aort. PTFERész száma, elnevezése:

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

ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert Ajánlattevő a 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek-e alapján
nem igazolta a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési 
tanúsítvánnyal, így az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek. 2. 
érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő felvilágosítás kérést bocsátott ki 2020. január 13. napján az alábbiak szerint: „A közbeszerzés 1. 
része vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerinti követelmények: -Hasi aortába 
illeszthető suprarenalis fixatiós "Y" elágazású stentgraft -PTFE vagy poliészter alapanyag, nitinol váz -MR kompatibilis -A 
proximális fixációnál karmokkal rendelkezik -Proximális végén suprarenális fixációra alkalmas korona magassága: 17 mm -
Újrapozícionálhatóság -Elérhető mind bifurkációs, mind aorto-uniliakális komponens -Egyszerű kezelhetőség: a felvivő rendszer 
és a stentgraft elhelyezése minél kevesebb lépesben legyen megvalósítható -A felvezető rendszer alkalmas legyen a stentgraft 
fokozatos, egyenletes és biztonságos elengedésére -Sheatless (intorducer sheath nélküli) rendszer -Fő testméretválaszték: 
proximális átmérő 23-36 mm között 5 méret (szélső értékeket beleértve), ipszilaterális átmérő 10-19 mm között 4 méret (szélső 
értékeket beleértve), fedett hosszúság 13-17 cm között legalább 3 méret (szélső értékeket beleértve) -Disztális szár 
méretválaszték: disztális átmérő 10-25 mm között 6 méret (szélső értékeket beleértve), fedett hosszúság 8 -135 cm között 4 
méret (szélső értékeket beleértve) -Kiegészítő szár iliacába méretválaszték: proximális átmérő 13-27 mm, fedett hosszúság 8 cm 
-Kiegészítő toldalék az aortába méretválaszték: átmérő 26-38 mm között 5 méret (szélső értékeket beleértve), hosszúság 5 cm -
Aorto-uniliakális komponens méretválaszték: proximális átmérő 23-36 mm, disztális átmérő 13 mm, fedett hosszúság 11 cm 
Kérjük, mutassanak rá, hogy az ajánlat hányadik oldalán található meg, hogy az 1. részben megajánlott stentgraft rendelkezik a 
fenti tulajdonságokkal.” Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben megadott határidőig, 2020. január 20. 10:00 óráig nem nyújtott be 
felvilágosítást a fenti kérdéssel kapcsolatban. Ajánlatkérő megvizsgálta a DHS Hungary Kft. által 1. részben benyújtott szakmai 
ajánlatot, amely alapján nem tudta megállapítani, hogy az 1. részben megajánlott stentgraft rendelkezik-e - Hasi aortába 
illeszthető suprarenalis fixatiós "Y" elágazású stentgraft -PTFE vagy poliészter alapanyag, nitinol váz -MR kompatibilis -A 
proximális fixációnál karmokkal rendelkezik -Proximális végén suprarenális fixációra alkalmas korona magassága: 17 mm -
Újrapozícionálhatóság -Elérhető mind bifurkációs, mind aorto-uniliakális komponens -Egyszerű kezelhetőség: a felvivő rendszer 
és a stentgraft elhelyezése minél kevesebb lépesben legyen megvalósítható -A felvezető rendszer alkalmas legyen a stentgraft 
fokozatos, egyenletes és biztonságos elengedésére -Sheatless (intorducer sheath nélküli) rendszer -Fő testméretválaszték: 
proximális átmérő 23-36 mm között 5 méret (szélső értékeket beleértve), ipszilaterális átmérő 10-19 mm között 4 méret (szélső 
értékeket beleértve), fedett hosszúság 13-17 cm között legalább 3 méret (szélső értékeket beleértve) -Disztális szár 
méretválaszték: disztális átmérő 10-25 mm között 6 méret (szélső értékeket beleértve), fedett hosszúság 8 -135 cm között 4 
méret (szélső értékeket beleértve) -Kiegészítő szár iliacába méretválaszték: proximális átmérő 13-27 mm, fedett hosszúság 8 cm 
-Kiegészítő toldalék az aortába méretválaszték: átmérő 26-38 mm között 5 méret (szélső értékeket beleértve), hosszúság 5 cm - 
Aorto-uniliakális komponens méretválaszték: proximális átmérő 23-36 mm, disztális átmérő 13 mm, fedett hosszúság 11 cm 
tulajdonsággal. Így a megajánlott termék műszaki megfelelősége a benyújtott termékleírás alapján nem állapítható meg. 
Megállapítható, hogy a DHS Hungary Kft. ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mert az ajánlat műszaki megfelelősége a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek nem 
állapítható meg. Az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2020. február 6. 
napján tájékoztatta az ajánlattevőket.

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Yelág. infraren.fix. stentgr. hasi aor.poliészterRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 10 670 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

12400689243Hoszplant Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1124 Budapest, Lejtő Út 9. fszt. 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)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 7 800 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1045 
Budapest, Berlini Utca 47-49.

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)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 7 800 000 HUFSzöveges értékelés:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 7 800 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

10361863241ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.

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:
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 5 900 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 5 900 000 HUFSzöveges értékelés:

DHS Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 5 900 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Hasi aor.aneur. ell.szolg. stentgr.r. polimer töltRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen
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Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 4 680 000 HUFSzöveges értékelés:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 4 680 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Ballon katéterek hasi stentgraftok dilatációjáhozRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

Igen



EKR001398142019

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

1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő felvilágosítás kérést bocsátott ki 2020. január 13. napján az alábbiak szerint: „A közbeszerzés 
5. része vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerinti követelmények: -Minimum 10-46 
mm mérettartomány Kérjük, mutassanak rá, hogy az ajánlat hányadik oldalán található meg, hogy az 5. részben megajánlott 
stentgraft mérettartománya: 10-46 mm.” Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben megadott határidőig, 2020. január 20. 10:00 óráig
nem nyújtott be felvilágosítást a fenti kérdéssel kapcsolatban. Ajánlatkérő megvizsgálta a Euromedic Trading Kft. által 5. 
részben benyújtott szakmai ajánlatot, amely alapján nem tudta megállapítani, hogy az 5. részben megajánlott stentgraft 
rendelkezik-e minimum 10-46 mm mérettartománnyal. Így a megajánlott termék műszaki megfelelősége a benyújtott 
termékleírás alapján nem állapítható meg. Megállapítható, hogy a Euromedic Trading Kft. ajánlattevő 5. részben benyújtott 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat műszaki megfelelősége a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek nem állapítható meg. 2. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő felvilágosítás 
kérést bocsátott ki 2020. január 13. napján az alábbiak szerint: „A közbeszerzés 5. része vonatkozásában a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki leírás szerinti követelmények: -Shaft átmérő: 8F Kérjük felvilágosításukat arra 
vonatkozóan, hogy a benyújtott termékleírásban feltüntetett 10.5F shaft átmérő hogyan feleltethető meg a műszaki leírásban 
előírt 8F átmérőnek.” Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben megadott határidőig, 2020. január 20. 10:00 óráig nem nyújtott be 
felvilágosítást a fenti kérdéssel kapcsolatban. Ajánlatkérő megvizsgálta a Euromedic Trading Kft által 5. részben benyújtott 
szakmai ajánlatot, amely alapján megállapítható, hogy az 5. részben megajánlott stentgraft tekintetében a termékleírásban 
feltüntetett 10.5F shaft átmérő nem felel meg a műszaki leírásban előírt 8F átmérőnek. Megállapítható, hogy a Euromedic 
Trading Kft. ajánlattevő 5. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat 
nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek. Az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról 
Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2020. február 6. napján tájékoztatta az ajánlattevőket.

12077571241EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 
Dorottya 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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 4 680 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

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)
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 1 049 650 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

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)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 1 049 650 HUFSzöveges értékelés:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 1 049 650 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - Merev felvezető drót stentgraft beültetéshezRész száma, elnevezése:

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

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 3 200 000 HUFSzöveges értékelés:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 3 200 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint igazolták alkalmasságukat, és azt, hogy 
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

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:

A szerződés száma:

7 - Aorta uniiliakális komponensRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő felvilágosítás kérést bocsátott ki 2020. január 13. napján az alábbiak szerint: „A közbeszerzés 6. része 
vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerinti követelmények: -Méretválaszték: 185-300 
cm közötti hossz -Super rail support tulajdonságú, irányítható vezetődrót -Sugárfogó vég 11-16 cm-ben elérhető Kérjük, 
mutassanak rá, hogy az ajánlat hányadik oldalán található meg, hogy a 6. részben megajánlott stentgraft rendelkezik a fenti 
tulajdonságokkal.” Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben megadott határidőig, 2020. január 20. 10:00 óráig nem nyújtott be 
felvilágosítást a fenti kérdéssel kapcsolatban. Ajánlatkérő megvizsgálta a Euromedic Trading Kft. által 6. részben benyújtott 
szakmai ajánlatot, amely alapján nem tudta megállapítani, hogy a 6. részben megajánlott stentgraft rendelkezik-e -
Méretválaszték: 185-300 cm közötti hossz -Super rail support tulajdonságú, irányítható vezetődrót -Sugárfogó tulajdonsággal. 
Így a megajánlott termék műszaki megfelelősége a benyújtott termékleírás alapján nem állapítható meg. Megállapítható, hogy a 
Euromedic Trading Kft. ajánlattevő 6. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az
ajánlat műszaki megfelelősége a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek nem állapítható meg. Az 
ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2020. február 6. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket.

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

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.09Lejárata:2020.02.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: 3 200 000 HUF Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

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)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazta a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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:

2020.02.26

2020.02.26
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.02.18 11:12:47 juhasznetother

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

- IV.2.1) ponthoz kiegészítés: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-23544/2019. - Az alábbi ajánlattevő ajánlatának 
bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége nem állapítható meg: 3. rész 
tekintetében: DHS Hungary Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82., Adószám: 24161879-2-42) 6. rész tekintetében: DHS Hungary Kft. (
1141 Budapest, Szugló u. 82., Adószám: 24161879-2-42) - Az 1-3. és 5-7. rész tekintetében a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat 
meghaladja a rész vonatkozásában előre meghatározott fedezet mértékét. Ajánlatkérő a fedezet összegét 1. rész tekintetében 5 600 
000 Ft Ft-tal 2. rész tekintetében 970 000 Ft-tal 3. rész tekintetében 1 365 000 Ft-tal 5. rész tekintetében 1 605 150 Ft-tal 6. rész 
tekintetében 55 767 Ft-tal 7. rész tekintetében 400 000 Ft-tal kiegészítette. Megállapításra került, hogy a megemelt fedezet az 1-3. és 
5-7. rész tekintetében elegendő fedezetet nyújt a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás 
összegére, erre tekintettel Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló fedezet összege fedezi a szerződésszerű ellenszolgáltatás összegét.

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:




