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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Laboratóriumi reagensek beszerzése - 2019

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Kozák

markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Csilla
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Laboratóriumi reagensek beszerzése - 2019

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR001208472019

2020.07.15 12:54:47

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Laboratóriumi reagensek: I.rész:Klinikai kémiai és immunkémiai reagensek integrált kémiai-immunkémiai,további automatákra
berendezések bérbeadásával II.rész:Spec.immunkémiai reagensek készülék bérbeadásával III.rész:Elektroforézis reagensek készülék
bérbeadásával IV.rész:Nefelometriai reagensek készülék bérbeadásával V.rész:Vérgáz analízis reagensek készülékek bérbeadásával
VI.rész:HPLC, gyógyszerszintek HPLC-vel méréséhez reagensek,az intézet tul.-ban lévő ISCO készülékhez VII.rész:Kőanalízis,
drogtesztek VIII.rész:Aanti-GAD,anti-IA2 reagensek,ELISA módsz. XI.rész:Genetikai vizsgálatok X.rész:Flow-cytomertiás vizsg.1.
intézmény tul.-ában lévő BectonDickinson FACS Canto II készülékhez XI.rész:Flow-cytomertiás vizsg.2. XII.rész:Flow-cytomertiás vizsg
.3. XIII.rész:Flow-cytomertiás vizsg.k4. XIV.rész:Flow-cytomertiás vizsg.5. XV.rész:Laboratóriumi reagensek-Körmend XVI.rész:
Celldömölki laborvizsg.-okhoz reagensek XVII.rész:Sürgősségi immunkémiai reagensek készülék bérbeadásával

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 246-605326

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

248

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Klinikai kémiai,immunkémiai reagensek bérbeadással

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs,
Edison Utca 1

EKR001208472019

12176780244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. 1.) Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 150 254 651 2.) Az ajánlott
referenciatartományok egyezősége a megadottal (%-ban): 80 3.) PTH mérési idő (perc): 9

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Edison 12176780244
Utca 1
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 150 254 651
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

2 - Speciális immunkémiai reagensek bérbeadással

A szerződés száma:

2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs,
Edison Utca 1

12176780244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 17 129 074

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Edison 12176780244
Utca 1
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 17 129 074
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Elektroforézis reagensek készülék bérbeadással

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárás a 3. részajánlati kör tekintetében az eljárás a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek
minősül, ugyanis kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Pannon Diagnosztika Kft., Magyarország 1193 Budapest, Komjáti Utca 31/a

12996708243

A 3. részajánlati körben az ajánlatkérő a készülék bérleti díjának mértékét a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján 100.000,-Ft/
év-ben maximalizálta, azonban az ajánlattevő ennél magasabb összeget ajánlott meg. Az Ajánlat tehát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e)
pontja és a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit.

REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1155
Budapest, Wysocki Utca 1

10446795242

A 3. részajánlati körben az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette: nem csatolta a gyártótól kapott
forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát, ezért ajánlata érvénytelen. Az ajánlattevő ajánlata
a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit.
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

4 - Nefelometriai reagensek készülék bérbeadással
4.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045 10938164213
Törökbálint, Torbágy Utca 15/A
Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 3 245 700

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 7 975 300

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045
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10938164213

Törökbálint, Torbágy Utca 15/A
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 3 245 700
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag a második legelőnyösebb. Nettó ajánlati ár
(12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 7 975 300
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Vérgáz analízis reagensek bérbeadással

A szerződés száma:

5.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs,
Edison Utca 1

12176780244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. 1.) Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 17 178 304 2.) 1. sz készülék fluid
pakkok stabilitása (nap): 42 3.) 1.sz készülék nem szükséges gázpalack: Nem szükséges 4.) 2. sz készülék fluid pakkok stabilitása
(nap): 42 5.) 2. sz készülék nem szükséges gázpalack: Nem szükséges 6.) 3. sz készülék fluid pakkok stabilitása (nap): 42 7.) 3.sz
készülék HB és Htc értékek nem kalkulált, hanem mért értékek: Igen, mért 8.) 4. sz készülék fluid pakkok stabilitása (nap): 42 9.
) 4.sz készülék HB és Htc értékek nem kalkulált, hanem mért értékek: Igen, mért

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

ajánlattevőnként:
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Edison 12176780244
Utca 1
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. 1.) Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 17 178 304
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

6 - HPLC és HPLC-vel méréséhez reagensek

A szerződés száma:

6.

Az eljárás eredményes volt:
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Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1116 Budapest,
Fehérvári Út 132-144

10971527243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 878 300

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1116 Budapest, Fehérvári 10971527243
Út 132-144
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 878 300
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

7 - Kőanalízis és drogtesztek
7.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 573 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 573 000
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

8 - Anti-GAD és anti-IA2 reagensek ELISA módszerrel

A szerződés száma:

8.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Árpád 12140622241
fejedelem Útja 53.
Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 898 380

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2000 Szentendre,
Fiastyúk Utca 1/A

10875397213

Az Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (5) bekezdés b) pontja alapján figyelmen kívül hagyta, ugyanis
az igazolások tekintetében küldött hiánypótlási felhívást az Ajánlattevő nem teljesítette (nem csatolta a Kbt. 62. § (2)
bekezdésében rögzített kizáró okok vonatkozásában a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozatát).

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Árpád
fejedelem Útja 53.

12140622241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 898 380
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2000 Szentendre,
Fiastyúk Utca 1/A

10875397213

A 8. részajánlati körben az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére nem nyújtotta be teljeskörűen az igazolásait, ugyanis nem
csatolta a Kbt. 62. § (2) bekezdésében rögzített kizáró okok vonatkozásában a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozatát. Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Genetikai vizsgálatok

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Nem

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárás a 9. részajánlati kör tekintetében az eljárás a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek
minősül, ugyanis egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

10 - Flow-cytomertiás vizsgálatok 1.

A szerződés száma:

10
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, 10658415241
Ganz Utca 16
Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 1 546 320

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, Ganz 10658415241
Utca 16
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 1 546 320
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

I.T.A.-Intertact s.r.o., Csehország 11000 Praha, Revolucni 1546/24

CZ65408781

A 10. részajánlati körben az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette: nem megfelelően töltötte ki a Kbt.
67.§ (4) bek. szerinti űrlapot, a változásbejegyzésről szóló űrlapot nem töltötte ki, nem csatolta az eljárást megindító felhívás VI
.3.) pontjában előírt nyilatkozatot az ISO 9001 tanúsítvány kapcsán, Kbt. 73. § (4)-(5) szerinti nyilatkozatot, a gyártótól kapott
forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát, a megajánlott termékek gyártói termékismertető
prospektusát, Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

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

Rész száma, elnevezése:

11 - Flow-cytomertiás vizsgálatok 2.

A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119
Budapest , Fehérvári Út 79.

12266788243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 7 659 752

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest , 12266788243
Fehérvári Út 79.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 7 659 752
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, 10658415241
Ganz Utca 16
A 11. részajánlati körben az ajánlattevő által ajánlott antitestek klónja a reagensek többségénél eltér az alkalmazott klóntól. Az
ajánlatkérő 2020. február 10. napján a 2020. január 13-án feltett kérdésre adott kiegészítő tájékoztatásában tájékoztatta az
ajánlattevőket, hogy Az ajánlatkérő nem fogad el az műszaki tartalom szerint előírttól eltérő festéket és klónt. Az ajánlat tehát
nem felel meg az ajánlatkérő által előírt minimum műszaki követelményeknek, azaz a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

12 - Flow-cytomertiás vizsgálatok 3.
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Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, Baross Utca
48-52.

10831050241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 19 054 921

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, Baross Utca 48-52.

10831050241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 19 054 921
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

I.T.A.-Intertact s.r.o., Csehország 11000 Praha, Revolucni 1546/24

CZ65408781

A 12. részajánlati körökben az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette: nem csatolta az eljárást
megindító felhívás VI.3.) pontjában előírt nyilatkozatot az ISO 9001 tanúsítvány kapcsán, Kbt. 73. § (4)-(5) szerinti nyilatkozatot,
a gyártótól kapott forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát, a megajánlott termékek gyártói
termékismertető prospektusát, Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

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

Rész száma, elnevezése:

13 - Flow-cytomertiás vizsgálatok 4.

A szerződés száma:
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

11802428243

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 2 626 020

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Szöveges értékelés:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

11802428243

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 2 626 020
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
I.T.A.-Intertact s.r.o., Csehország 11000 Praha, Revolucni 1546/24

Adószáma
CZ65408781

A 13. részajánlati körben az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását nem teljesítette: nem csatolta az eljárást megindító
felhívás VI.3.) pontjában előírt nyilatkozatot az ISO 9001 tanúsítvány kapcsán, Kbt. 73. § (4)-(5) szerinti nyilatkozatot, a gyártótól
kapott forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát, a megajánlott termékek gyártói
termékismertető prospektusát, Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, 10658415241
Ganz Utca 16
A 13. részben az ajánlattevő által ajánlott anti-Kappa LC és anti-Lambda LC antitesteket a gyártó szerint plazmasejtek
intracytoplazmatikus jelölésére még nem vizsgálták. A kórházi gyakorlatban ezekkel az antitestekkel a vizsgáltok kb. felében
pedig plazmasejteket jelölnek. Az ajánlat tehát nem felel meg az ajánlatkérő által előírt minimum műszaki követelményeknek,
azaz a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit.

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

14 - Flow-cytomertiás vizsgálatok 5.

A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Dereglye Utca 2 10429879241
.
Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 1 047 024

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Dereglye Utca 2.

10429879241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 1 047 024
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

I.T.A.-Intertact s.r.o., Csehország 11000 Praha, Revolucni 1546/24

CZ65408781

A 14. részajánlati körben benyújtott ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta. Az ajánlattevő ajánlata a Kbt.
73.§ (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.§ (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

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

Rész száma, elnevezése:

15 - Laboratóriumi reagensek (Körmend)

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárás a 15. részajánlati kör tekintetében az eljárás a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek
minősül, ugyanis egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

16 - Celldömölki laborvizsgálatokhoz reagensek

A szerződés száma:

16

Az eljárás eredményes volt:
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Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 17 982 500

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 17 982 500
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

17 - Sürgősségi immunkémiai reagensek bérbeadással
17.

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest,
Papírgyár Utca 58-59.

14735358241

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban
foglaltaknak megfelelően igazolta. 1.) Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 12 603 890 2.) Az ajánlott
referenciatartományok egyezősége a megadottal (%-ban): 50 3.) PTH mérési idő (perc): 15

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs,
Edison Utca 1

12176780244

Az ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő az ajánlatában megtett nyilatkozatait az ajánlati felhívásban foglaltaknak
megfelelően igazolta. 1.) Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 23 775 636 2.) Az ajánlott referenciatartományok
egyezősége a megadottal (%-ban): 50 3.) PTH mérési idő (perc): 9

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

960

Szöveges értékelés:

rtékelési részszempont A részszempontok súlyszámai Az ajánlattevő neve: Roche Kft. Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ajánlati ár 70 10 700 Az ajánlott referenciatartományok egyezősége
a megadottal (%) - egyenes arányosítás 20 10 200 PTH mérési idő (perc)- fordított arányosítás 10 6 60 A
súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 960 Az Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb.

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Értékelési részszempont A részszempontok súlyszámai Az ajánlattevő neve: Roche Kft. Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ajánlati ár 70 5,3 371,0825233 Az ajánlott referenciatartományok
egyezősége a megadottal (%) - egyenes arányosítás 20 3,33 66,66666667 PTH mérési idő (perc)- fordított
arányosítás 10 10 100 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 537,74919 Az Ajánlattevő
ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a gazdaságilag második
legelőnyösebb.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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537.75

0
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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:
Minőségi szempontok arányosításos értékelés: Miniszterelnökségi útmutató: Ajánlatkérő a minőségi értékelési szempontok esetében
rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó
ajánlatok egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, a legkedvezőtlenebb értékként
meghatározott értéket tartalmazó ajánlat 0 pontot kap, a legkedvezőtlenebb értékként meghatározott értéket el nem érő értéket
tartalmazó ajánlat érvénytelen, azaz: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála
alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Amennyiben a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Fordított arányosításos értékelés – előny a kevesebb:
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz. melléklet 1. a) pont aa) alpontja : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma = (a legelőnyösebb ajánlat tart3almi eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó
határa) + a pontskála alsó határa, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal Amennyiben a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Papírgyár 14735358241
Utca 58-59.
Ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb és a rendelkezésre álló
fedezet mértékére tekintettel megfelelő. 1.) Nettó ajánlati ár (12 hónapra nettó Ft-ban megadva): 12 603 890
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

A 17. részajánlati körben az ajánlatkérő a bérleti díj mértékét a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján készülékenként 100.000,
-Ft/év-ben maximalizálta, azonban az ajánlattevő ennél magasabb összeget ajánlott meg. Az Ajánlat tehát a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.07.15

Kezdete:

Lejárata:

2020.07.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Tekintettel arra, hogy az 1., 2., 5., 6., 7. és 16. részajánlati körökben csak egyetlen ajánlat érkezett, a szerződések a nyertes
ajánlattevővel a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pont alapján a szerződéskötési moratórium lejártát megelőzően is megköthetőek, míg a
többi részajánlati körben a szerződések a szerződéskötési moratórium (10 nap) lejártát követően köthetőek meg a nyertes
ajánlattevővel.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.07.14
2020.07.14

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.06.25 12:11:40

kozakcsilla

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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