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Tisztelt Ajánlattevő!
A „ Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Ajánlatkérő mellékelten megküldi Önöknek az ajánlatok elbírálásáról
készített összegezést.
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Ajánlatkérő szervezet neve
Markusoszky Egyetemi Oktatókórház
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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky L.u.5.
Város: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
,Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Minták szállítása, vizsgálatok elvégzése: 91 730 db vizsgálat
Az OEP finanszírozás és a tényleges igények változására tekintettel a mennyiségi eltérés +10
% lehet.
A minták szállítását a veszélyes anyagok Európai Uniós előírásainak megfelelő ADR szabvány
szerint kötelező végezni.
Ajánlatkérő a vizsgálat kéréseket digitálisan is feldolgozza, és azokat a betegadatokkal együtt
on-line átküldi Ajánlattevő számítógépes rendszerébe.
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő által meghatározott helyszínen a rendszer működéséhez
szükséges informatikai rendszert, az összes szükséges alegységgel (számítógépek, nyomtatók,
barcode nyomtatók, stb.) biztosítani.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 85145000-7
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1)
A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) XVII. fejezete szerinti eljárás.
IV.1.2)
Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás.
IV.1.3)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: nem releváns
IV.2)
Adminisztratív információk
IV.2.1)
Az adott eljárásra vonatkozó közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: nem releváns
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: nem releváns
IV.2.2)
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja
(adott esetben): 2016.12.08.
IV.2.3)
Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése (adott esetben): nem releváns
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1]
Rész száma (adott esetben): nincs részajánlat
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Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt:

igen

X

nem

V.1
Eredménytelen
eljárással
kapcsolatos
információ
esetben)
V.1.1)
A befejezetlen eljárás oka: Az eredménytelenség indoka: nem releváns

(adott

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján.
vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján
vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
vagy
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján.
V.1.2)
igen

A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
nem

V.1.3)

Az érvényes ajánlatot tevők (adott estben)

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Synlab Hungary Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zyilinszky út 53. I.em.
Értékelési szempont

Súlyszám

Ellenszolgáltatás díja Ft/ OEP németpontérték ajánlattevő által
fekvőbetegeknek nyújtott szolgáltatásokért, beleértve a kiegészítő
szolgáltatásokat is (maximum 1,21 Forint / németpont)
pontszám
súlyozott pontszám
Ajánlatkérő laboratóriumi és infektológus szakorvos jelöltjei
részére Ajánlattevő biztosítja-e szakmai gyakorlat végzését?
pontszám
súlyozott pontszám
Összesen

10

Synlab Hungary Kft.

1,21, Forint/németpont
10
100,00

1
1
10,00
110,00

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a
nyilatkozataik/ igazolásaik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a
benyújtott a j á n l a t é s h i á n y p ó t l á s i f e l h í v á s b a n t e t t nyilatkozataik/ igazolásaik alapján
megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatók.
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V.1.4)
Az érvénytelen ajánlatot tevők (adott esetben)
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem releváns
Érvénytelenség indoka: nem releváns
V.2 Az eljárás eredménye (adott esetben)
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1] darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:
Synlab Hungary Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zyilinszky út 53. I.em.

Értékelési szempont

Súlyszám

Ellenszolgáltatás díja Ft/ OEP németpontérték ajánlattevő által
fekvőbetegeknek nyújtott szolgáltatásokért, beleértve a kiegészítő
szolgáltatásokat is (maximum 1,21 Forint / németpont)
pontszám
súlyozott pontszám
Ajánlatkérő laboratóriumi és infektológus szakorvos jelöltjei
részére Ajánlattevő biztosítja-e szakmai gyakorlat végzését?
pontszám
súlyozott pontszám
Összesen

10

Synlab Hungary Kft.

1,21, Forint/németpont
10
100,00

1
1
10,00
110,00

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a
nyilatkozataik/ igazolásaik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők
a benyújtott a j á n l a t é s h i á n y p ó t l á s i f e l h í v á s b a n t e t t nyilatkozataik/ igazolásaik alapján
megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatók.
Az ajánlatok értékelése (adott esetben)
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott
értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított
szorzatát kell beírni.)
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V.2.3)
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa (adott esetben): Pontozás 1-10 adható pontszám.
Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot (adott estben):
Ajánlatkérő a meghatározott értékelési szempontok esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel a legjobb ár-érték arány.
IV.2
Az érvényes ajánlat(ok) a felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének
eredménye:
V
Értékelési szempont

Súlyszám

Ellenszolgáltatás díja Ft/ OEP németpontérték ajánlattevő által
fekvőbetegeknek nyújtott szolgáltatásokért, beleértve a kiegészítő
szolgáltatásokat is (maximum 1,21 Forint / németpont)
pontszám
súlyozott pontszám
Ajánlatkérő laboratóriumi és infektológus szakorvos jelöltjei
részére Ajánlattevő biztosítja-e szakmai gyakorlat végzését?
pontszám
súlyozott pontszám

10

Synlab Hungary Kft.

1,21, Forint/németpont
10
100,00

1

Összesen

1
10,00
110,00

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő neve: Synlab Hungary Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zyilinszky út 53. I.em.
Az ajánlat összpontszám: 110
A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árú
ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a
legalacsonyabb költségű ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata
tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.
Kiválasztásának indoka: A Kbt. 69.§. (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a legkedvezőbb
ajánlattevőt kérte fel a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására.
V.2.4)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai (adott esetben): nem releváns
Ajánlattevő neve, székhelye:
Ellenszolgáltatás összege:
A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő
legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata
tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb költségű ellenszolgáltatást. / A fenti
(közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legjobb ár5

érték arányt megjelenítő ajánlatot.
V.2.5)
igen

Alvállalkozó(k) igénybe vétele (adott estben):
nem
X

Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nem írta elő, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni alvállalkozó igénybe vételét.
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: … / Nincsen.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni (adott esetben): … / Nincsen.
V.2.6)

Alvállalkozó(k) megnevezése (adott esetben): nem releváns

V.2.7)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (adott esetben): nem
releváns
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a
nyertes ajánlattevő ajánlatában: … / Nincsen.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: … / Nincsen.
V.2.8)
Az érvénytelen ajánlatot tevők (adott esetben): nem releváns
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
További információk (adott esetben):
VI.1.1)
A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017.02.23/ Lejárata: 2017.03.06.
VI.1.2)
Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. február 22.
VI.1.3)
Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.február 23.
Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5)
Az összegezés módosításának időpontja
A módosított összegezés megküldésének időpontja
VI.1.6)
Az összegezés javításának indoka :
Az összegezés
javításának
időpontja
VI.1.7)
A javított
összegezés
megküldésének
időpontja:
VI.1.8)
További információk
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