
9. melleklet a 9212011. (XII 30.) NFM rendelethez

6sszegezes az ajtinlatok elbirtiltistirol

1. Az ajanlatkero neve es dme: Matrai Gy6gyintezet; 3233 Matrahilza, 7151. hrsz.
2. A kozbeszerzes targya es mennyisege:
A kozbeszerzes targya:
Magy- HU-SK 09/01/1.4.1/0013, es HU-SK 09/01/1.4.1/0014 k6dszamupalyazataiban szerepla gep miiszerigeny
biztositasa- 2013.
A kozbeszerzes mennyisege:
1. rlisz: Idb Ergospirometrias kesziilek (kerekpar- esJut6szalag ergometerrel).
2. resz: Terheleses EKG rendszer ergospirometriahoz.
3. resz: EKG holter rendszer 1db Jelveva egyseggel.
A nyertes ajanlatteva kOtelezettsege az adott aru beszereLese es beiizemelese is.
A specifikaci6t az AD mellekelt tablazata tartalmazza.

3. A valasztott eljaras fajtaja: Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras.
4. * Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras eseten az eljaras alkalmazasat megalapoz6 koriilmenyek ismertetese: A
Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontja figyelembe veteleve! a kozbeszerzes targyat kepeza arubeszerzes becsiilt erteke
nem eri el a 25.000.000,- Ft- ot.
5.* Hivatkozas az elozetes osszesitett tajekoztat6ra, illetve az idoszakos elozetes tajekoztat6ra es kozzetetelenek

napja:
6. Hivatkozas az eljarast megindit6, illetve meghirdeto hirdetmenyre (felhivasra) es

kozzetetelenek!megkiildesenek napja: 2013. Junius 28.
7. a) Eredmenyes volt-e az eljaras: Igen.
b)* Eredmenytelen eljaras eseten az eredmenytelenseg indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdes d) pontja

szerinti eredmenytelensegi esetben a kozbeszerzesre tervezett anyagi fedezet osszege, es annak megadasa, hogy az
mikor es milyen okb61 keriilt elvonasra, atcsoportositasra:

c)* Az eredmenytelen eljarast kovetoen indul-e uj eljaras:
8. A benyujtott ajanlatok szama (reszajanlat-teteli lehetoseg eseten reszenkent): I. resz: 1; II. resz: 1; 111.resz: 2.
9. a) Az ervenyes ajanlatot tevok neve, efme, alkalmassaguk indokolasa es ajanlatuknak az ertekelesi szempont -

az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak reszszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei
(reszajanlat-teteli lehetoseg eseten reszenkent):

Ajanlatteva neve
Ajanlatteva cime
Biralali szempontok szamszeriisitheta adatai

Med- Pro Hungary Kft.
1037 Budapest, Perenyi u. 81B.

Ajanlati ar (szallitasi dij)

1. resz nett6 41.650,- Eur + torw}nyes AFA

2. resz nett617.500,- Eur + torvenyes AFA

3. resz nett6 2.300,- Eur + torvenyes AFA

Ajanlatteva valamennyi- az eljarast megindit6 Jelhivasban eLOirt- alkalmassagi kriteriumnak megfelelt,
elairasszeriien igazolta.

Ajanlatteva neve
Ajanlatteva cime
Biralati szempontok szamszeriisitheta adatai

Odin MedicaL Kft.
1119 Budapest, Feherwiri u. 83. II. em.

Ajanlati ar (szallitasi dij)

1. resz nella ... ,- Eur + torvenyes AFA



2. resz netto ... ,- Eur + torvenyes AFA

3. resz netto 2.362,- Eur + torvenyes AFA

Ajanlattevo valamennyi- az eljarast megindito felhivasban elOirt- alkalmassagi kriteriumnak meg/delt,
eloirasszeruen igazolta.

b)** Az a) pont szerinti aj{mlatok ertekelese a kovetkezo tablazatba foglalva (reszajanlatteteli lehetoseg eseten
reszenkent):

Az ajanlattevo neve: Az ajanlattevo neve: Az ajanlattevo neve:
Az elbinilas A Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi

reszszempontj ai reszszempontok pontszam pontszam pontszam pontszam pontszam pontszam
(adott esetben sulyszamai (adott es sulyszam es sulyszam es sulyszam

alszempontjai is) esetben az szorzata szorzata szorzata
alszempontok
suIyszamai is)

A sulyszammal
szorzott
ertekelesi
pontszamok
osszegei
ajanlattevonkent:
Adott esetben a reszszempontokra adott pontszam szoveges ertekelese:

(A tablazatnak az ajanlattevok nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalara az adott ajanlatnak az adott
reszszempont szerinti tartalmi elemeire adott ertekelesi pontszamot, jobb oldalara pedig az ertekelesi pontszamnak a
sulyszammal kialakitott szorzatat kell beirni.)

c)** Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten az ertekeles soran adhato pontszam also es felso
hataranak megadasa:

d)** Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak a modszernek (modszereknek) az
ismertetese, amellyel az ajanlatkero megadta az ajanlatok reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese
soran a ponthatarok koz6tti pontszamot:

10. Az ervenytelen ajanlatot tevok neve, efme es az ervenytelenseg indoka:
11. a) Eredmenyes eljanis eseten a nyertes ajanlattevo neve, efme, az ellenszolgaltatas 6sszege es ajanlata

kivalasztasanak indokai:

Ajanlattevo neve
Ajanlattevo cime
Biralati szempontok szamszeriIsitheto adatai

Med- Pro Hungary Kjt.
1037 Budapest, Perenyi u. SIB.

Ajanlati ar (szallitasi dfj)



1. resz netta 41.650,- Eur + tbrvenyes AFA

2. resz netta17.500,- Eur + t6rvenyes AFA

3. resz netta 2.300,- Eur + t6rvenyes AFA

A legalacsonyabb 6sszegii ellenszolgaltatast tartalmaza ervenyes ajanlatot teUe valamennyi reszre.

b)* A nyertes ajanlatot kovet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 neve, elme, az ellenszolgaltatas osszege es ajanlata
kivalasztasanak indokai:

Ajimlatteva neve
Ajanlatteva cime
Biralati szempontok szamszeriisitheta adatai

Odin Medical Kft.
1119 Budapest, Feherwiri u. 83. II. em.

Ajanlati ar (szallitasi dfj)

1. resz netta ... ,- Eur + t6rvenyes AFA

2. resz netta ... ,- Eur + t6rvenyes AFA

3. resz netta 2.362,- Eur + t6rvenyes AFA

Ajanlatteva a 3. resz vonatkozasaban a nyertes ajanlatot k6veta legkedvezabb ervenyes ajanlatot tette.

12.* A kozbeszerzesnek az(ok) a resze(i), amely(ek)nek teljesitesehez az ajanlattev6 alvallalkoz6t kivan igenybe
venni:

a) A nyertes ajanlattev6 ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot kovet6 Iegkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban:
13. * A 12. pont szerinti resz(ek) tekinteteben a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalad6 mertekben

igenybe venni kivant alvallalkoz6(k), valamint a kozbeszerzesnek az a szazalekos aranya, amelynek teljesiteseben a
megje16It alvallalkoz6k kozre fognak miikodni:

a) A nyertes ajanlattev6 ajanlataban:
b) * A nyertes ajanlatot kovet6 Iegkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban:
14. * Az alkalmassag igazolasaban reszt vev6 szervezetek, es azon alkalmassagi kovetelmenyek megje16lese,

amelyek igazolasa erdekeben az ajanlattev6 ezen szervezet erOforrasaira (is) tamaszkodik:
a) A nyertes ajanlattev6 ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot kovet6 Iegkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban:
15. a) A szerz6deskotesi tilalmi id6szak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] kezd6napja: 20J3.julius 23.
b) A szerz6deskotesi tilalmi id6szak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] utoIs6 napja: 2013. augusztus 1.
16. Az osszegezes elkeszitesenek id6pontja: 2013. julius 22.
17. Az osszegezes megktildesenek id6pontja: 2013. julius 22.
18. * Az osszegezes m6dositasanak indoka:
19.* Az osszegezes m6dositasanak id6pontja:
20. * A m6dositott osszegezes megkiildesenek id6pontja:
21. * Az osszegezes javitasanak indoka:
22. * Az osszegezes javitasanak id6pontja:
23. * A javitott osszegezes megktildesenek id6pontja:
24. * Egyeb informaci6k:

A *-gal megje16lt pontokat csak akkor kell kit6lteni, ha az abban foglalt eset fennall.
A **-gal megjelolt pontokat csak akkor keII kitOlteni, ha az ajanlatker6 az osszessegeben IegeI6nyosebb ajanlat
elbiralasi szempontot alkalmazta.

Szilvasi Ogyvedl Iroda
dr. Szilv8Si Denes iigyved
Ad6szam: 18144246-2-10
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