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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353377-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Diagnosztikumok
2011/S 217-353377

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina út 19-21.
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13724292
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax:  +36 13724453
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ovsz.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés

Szállítási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
A teljesítés helye: A teljesítés helye valamennyi részben:
Budai Regionális Vérellátó Központ Diagnosztikai Osztály (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Daróci út 16. I
em.).
Délpesti Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 1204 Budapest, Köves út 2-4.).
Egri Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 3300 Eger, Árva köz 1.).
Péterfy Sándor utcai Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 1076 Budapest, Péterfy S. utca 14.).
Salgótarjáni Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 3100 Salgótarján, Füleki út 64.).
Váci Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 2600 Vác, Argentin Döme tér 1-3.).
Tatabányai Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2.).
Székesfehérvári Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353377-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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Veszprémi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Mártírok u. 5.).
Győri Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 9023 Győr, Magyar u. 8.).
Soproni Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 9400 Sopron, Győri út 15.).
Szombathelyi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely,Horváth Boldizsár krt. 38.).
Zalaegerszegi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 8900 Zalaegerszeg, Zárda ú. 4.).
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7.).
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 6720 Szeged, Somogyi B. u. 2.).
Békéscsabai Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 5600 Békéscsaba, Gyulai u. 20.).
Kecskeméti Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 6000 Kecskemét, Koháry krt. 4.).
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 4026 Debrecen, Bem tér 19.).
NUTS-kód HU101

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

ABO vércsoport, RhD, C, E, c, e és K vörösvérsejt antigének meghatározására szolgáló diagnosztikumok
beszerzése.
1. rész: Megnevezés: Anti-A reagens ABO vércsoport első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális,
antitest osztálya IgM, kék színű folyadék, nyilatkozat az A vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott
reakcióról; Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés: legfeljebb 10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség
(ml): 20 000; Megnevezés: Anti-B reagens ABO vércsoport első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális,
antitest osztálya IgM, sárga színű folyadék, az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott anti-
A reagens gyártójától származik, nyilatkozat a B vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott reakcióról;
Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés: legfeljebb 10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség (ml): 20
000; Megnevezés: Anti-A,B reagens ABO vércsoport első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális,
antitest osztálya IgM, színtelen folyadék, az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott anti-A
reagens gyártójától származik, az anti-A komponens(ek) sejtvonala(i) nem azonos(ak) az ABO vércsoport
első meghatározásához megajánlott anti-A reagens sejtvonalával/sejtvonalaival, az anti-B komponens(ek)
sejtvonala(i) nem azonos(ak) az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott anti-B reagens
sejtvonalával/sejtvonalaival, kimutatja az Ax vörösvérsejt antigén tulajdonságot, nyilatkozat az A vörösvérsejt
antigén gyenge variánsaival adott reakcióról, nyilatkozat a B vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott
reakcióról; Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés: legfeljebb 10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség
(ml): 20 000; Megnevezés: Anti-A reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz; Specifikáció:
monoklonális, antitest osztálya IgM, kék színű folyadék, több sejtvonalból származó keverék esetén nincs
teljes egyezés az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott anti-A reagens összetételével,
egy sejtvonalból származó termék esetén nem az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott
anti-A reagenssel azonos sejtvonalon termeltetett antitesteket tartalmazza, nyilatkozat az A vörösvérsejt
antigén gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés: legfeljebb
10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség (ml): 20 000; Megnevezés: Anti-B reagens ABO vércsoport további
meghatározásaihoz; Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM, sárga színű folyadék, az ABO vércsoport
további meghatározásaihoz megajánlott anti-A reagens gyártójától származik, több sejtvonalból származó
keverék esetén nincs teljes egyezés az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott anti-B reagens
összetételével, egy sejtvonalból származó termék esetén nem az ABO vércsoport első meghatározásához
megajánlott anti-B reagenssel azonos sejtvonalon termeltetett antitesteket tartalmazza, nyilatkozat a B
vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés:
legfeljebb 10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség (ml): 20 000; Megnevezés: Anti-A,B reagens ABO vércsoport
további meghatározásaihoz; Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM, színtelen folyadék, az ABO
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vércsoport további meghatározásaihoz megajánlott anti-A reagens gyártójától származik, nincs teljes egyezés
az ABO vércsoport első meghatározásához megajánlott anti-A,B reagens összetételével, kimutatja az Ax
vörösvérsejt antigén tulajdonságot, nyilatkozat az A vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott reakcióról,
nyilatkozat a B vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml
(gyűjtő kiszerelés: legfeljebb 10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség (ml): 20 000.
2. rész: Megnevezés: Anti-D reagens RhD variáns vörösvérsejt antigén tulajdonság első meghatározásához;
Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM és IgG keverék, direkt agglutációra és indirekt antiglobulin
technikára egyaránt alkalmas, kimutatja a gyenge D, a DIV, a DV és a DVI vörösvérsejt antigén tulajdonságot;
Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés: legfeljebb 10* 10 ml); Beszerzendő mennyiség (ml): 14
000; Megnevezés: Anti-D reagens RhD variáns vörösvérsejt antigén tulajdonság további meghatározásaihoz;
Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM és IgG keverék, direkt agglutációra és indirekt antiglobulin
technikára egyaránt alkalmas, kimutatja a gyenge D, a DIV, a DV és a DVI vörösvérsejt antigén tulajdonságot,
az IgM komponens sejtvonala nem azonos az RhD variáns vörösvérsejt antigén tulajdonság első
meghatározásához megjánlott termék IgM komponensének sejtvonalával, az IgG komponens sejtvonala
nem azonos az RhD variáns vörösvérsejt antigén tulajdonság első meghatározásához megajánlott termék
IgG komponensének sejtvonalával; Kiszerelés: alapkiszerelés 10 ml (gyűjtő kiszerelés: legfeljebb 10* 10 ml);
Beszerzendő mennyiség (ml): 14 000.
3. rész: Megnevezés: Anti-D kitt parciális RhD vörösvérsejt antigén tulajdonság első meghatározásához;
Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya lehet IgM, lehet IgG, lehet IgM és IgG, legalább hat különböző anti-
D reagenst tartalmaz, nyilatkozat a Dweak vörösvérsejt antigén tulajdonság kimutathatóságáról; Kiszerelés: kit
(kiten belül 1 vagy 2 ml, reagensenként); Beszerzendő mennyiség (ml): 10; Megnevezés: Anti-D kitt parciális
RhD vörösvérsejt antigén tulajdonság további meghatározásaihoz; Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya
IgM és/vagy IgG, legalább hat különböző anti-D reagenst tartalmaz, nyilatkozat a Dweak vörösvérsejt antigén
tulajdonság kimutathatóságáról, nincs teljes egyezés a parciális RhD tulajdonság első meghatározásához
megajánlott termék összetételével; Kiszerelés: kit (kiten belül 1 vagy 2 ml, reagensenként); Beszerzendő
mennyiség (ml): 10.
4. rész: Megnevezés: Anti-C reagens C vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció:
monoklonális, antitest osztálya IgM, legalább 2 sejtvonalból származó keverék, nyilatkozat a C vörösvérsejt
antigén gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 1300;
Megnevezés: Anti-E reagens E vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális,
antitest osztálya IgM, a C vörösvérsejt antigén első meghatározáshoz megajánlott termék gyártójától
származik, legalább 2 sejtvonalból származó keverék, amely tartalmazza az MS258 sejtvonalon termeltetett
antitesteket, nyilatkozat az E vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: 5 ml
vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2 000; Megnevezés: Anti-c reagens c vörösvérsejt antigén
első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM, a C vörösvérsejt antigén első
meghatározáshoz megajánlott termék gyártójától származik, egy sejtvonalból származó termék esetén nem az
MS33 sejtvonalon termeltetett antitesteket tartalmazza; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség
(ml): 1 200; Megnevezés: Anti-e reagens e vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció:
monoklonális, antitest osztálya IgM, a C vörösvérsejt antigén első meghatározáshoz megajánlott termék
gyártójától származik, legalább 2 sejtvonalból származó keverék, nyilatkozat az e vörösvérsejt antigén
gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 1 000;
Megnevezés: Anti-C reagens C vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: monoklonális,
antitest osztálya IgM, több sejtvonalból származó keverék esetén nincs teljes egyezés a C vörösvérsejt
antigén első meghatározásához megajánlott termék összetételével, nyilatkozat a C vörösvérsejt antigén
gyenge variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 1 300;
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Megnevezés: Anti-E reagens E vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: monoklonális,
antitest osztálya IgM, a C vörösvérsejt antigén második meghatározáshoz megajánlott termék gyártójától
származik, több sejtvonalból származó keverék esetén nincs teljes egyezés az E vörösvérsejt antigén
első meghatározásához megajánlott termék összetételével, több sejtvonalból származó keverék esetén,
tartalmazza az MS258 sejtvonalon termeltetett antitesteket, egy sejtvonalból származó termék esetén az
MS258 sejtvonalon termeltetett antitesteket tartalmazza, nyilatkozat az E vörösvérsejt antigén gyenge
variánsaival adott reakcióról; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2 000; Megnevezés:
Anti-c reagens c vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya
IgM, a C vörösvérsejt antigén második meghatározáshoz megajánlott termék gyártójától származik, több
sejtvonalból származó keverék esetén nincs teljes egyezés a c vörösvérsejt antigén első meghatározásához
megajánlott termék összetételével, egy sejtvonalból származó termék esetén nem a c vörösvérsejt antigén
első meghatározásához megajánlott termékkel azonos sejtvonalon termeltetett antitesteket tartalmazza;
Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 1 200; Megnevezés: Anti-e reagens e vörösvérsejt
antigén második meghatározásához; Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM, a C vörösvérsejt
antigén második meghatározáshoz megajánlott termék gyártójától származik, legalább 2 sejtvonalból származó
keverék, nyilatkozat az e vörösvérsejt antigén gyenge variánsaival adott reakcióról, nincs teljes egyezés az e
vörösvérsejt antigén első meghatározásához megjánlott termék összetételével; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml;
Beszerzendő mennyiség (ml): 1 000.
5. rész: Megnevezés: Anti-K reagens K vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció:
monoklonális, antitest osztálya IgM, inkubációs idő ≤ 15 perc; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml; Beszerzendő
mennyiség (ml): 2 500; Megnevezés: Anti-K reagens K vörösvérsejt antigén második meghatározásához;
Specifikáció: monoklonális, antitest osztálya IgM, inkubációs idő ≤ 15 perc, több sejtvonalból származó
keverék esetén nincs teljes egyezés a K vörösvérsejt antigén első meghatározásához megajánlott termék
összetételével, egy sejtvonalból származó termék esetén nem a K vörösvérsejt antigén első meghatározásához
megajánlott termékkel azonos sejtvonalon termeltetett antitesteket tartalmazza; Kiszerelés: 5 ml vagy 10 ml;
Beszerzendő mennyiség (ml): 2 500.
Az egyes részeken belül kötelező ajánlatot tenni minden termékre, minden sorra. Nem kötelező azonban egy
soron a teljes mennyiséget ugyanazon típusú termékből megajánlani, minden sorra legfeljebb 2 különböző
típusú termék ajánlható meg és minden megajánlott, illetve minden egyes részre soronként megajánlott
termékekből álló termékcsoportnak teljesíteni kell a minimumkövetelményekben foglaltakat.
Ajánlattevő jogosult meghatározni, hogy az adott soron megajánlandó teljes mennyiségből mekkora
mennyiséget ajánl meg egy-egy típusú termékből, azonban egy részen belül a különböző sorokra megajánlott
termékeknél figyelembe kell venni a minimumkövetelményekben foglaltakat. A szerződés teljesítése során az
egyes lehívásoknál azonban az ajánlatkérő jogosult meghatározni, hogy a megajánlott mennyiségű termékekből
mikor melyiket milyen mennyiségben kell leszállítani.
Amennyiben a termékkel végzett vizsgálat autokontrollt igényel és ahhoz egyéb termékre is szükség van, akkor
ezen termékekre is ajánlatot kell tenni a beszerzési mennyiségben szereplő termékmennyiséggel végezhető
vizsgálatszámhoz igazodó mennyiségben és a bírálat alapját képező, teljes ajánlati árnak a szükséges
autokontrollok és egyéb termékek ellenértékét is tartalmaznia kell.
A megajánlott reagensek használati utasításában meghatározott autokontroll paritás (a reagens által
elvégezhető vizsgálatszámhoz rendelten) alapján kérjük megajánlani a szükséges autokontrollokat (illetve azok
mennyiségét). Amennyiben az ajánlattevő kontroll vizsgálatokhoz sejtszuszpenziót ajánl meg, kérjük a gyártási
kibocsátási időpontokat tartalmazó éves ütemtervet az ajánlathoz csatolni.
A termékek fenti mennyiségétõl az Ajánlatkérõ a tényleges szükségleteknek megfelelõen a szerzõdés
teljesítése során részenként + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.
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II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33694000

II.1.6) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke

Érték: 159 686 226 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

18/OVSZ/2011. „ABO savó beszerzés”

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 150-249757 6.8.2011
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 150-249757 6.8.2011

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: ABO vércsoport meghatározására szolgáló diagnosztikumok.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

18.10.2011

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Biotest Hungária Kft.
Torbágy u. 15/A.
2045 Törökbálint
MAGYARORSZÁG
E-mail: biotest@biotest.hu
Telefon:  +36 23511311
Internetcím: www.biotest.hu
Fax:  +36 23511310

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249757-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249757-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:biotest@biotest.hu
www.biotest.hu
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A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 47 767 356 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének
értékét vagy arányát (részét): 
Nem ismert

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2 - Elnevezés: RhD meghatározására szolgáló diagnosztikumok.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

18.10.2011

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Biotest Hungária Kft.
Torbágy u. 15/A.
2045 Törökbálint
MAGYARORSZÁG
E-mail: biotest@biotest.hu
Telefon:  +36 23511311
Internetcím: www.biotest.hu
Fax:  +36 23511310

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 23 350 740 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének
értékét vagy arányát (részét): 
Nem ismert

A szerződés száma: 3
Rész száma: 4 - Elnevezés: C, E, c és e vörösvérsejt antigének meghatározására szolgáló diagnosztikumok.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

18.10.2011

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Biotest Hungária Kft.
Torbágy u. 15/A.
2045 Törökbálint
MAGYARORSZÁG
E-mail: biotest@biotest.hu

mailto:biotest@biotest.hu
www.biotest.hu
mailto:biotest@biotest.hu
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Telefon:  +36 23511311
Internetcím: www.biotest.hu
Fax:  +36 23511310

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 68 093 130 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének
értékét vagy arányát (részét): 
Nem ismert

A szerződés száma: 4
Rész száma: 5 - Elnevezés: K vörösvérsejt antigének meghatározására szolgáló diagnosztikumok.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

18.10.2011

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Biotest-Biosan Konzorcium (konzorciumvezető: Biotest Hungária Kft. / konzorciumi tag: Biosan Egészségügyi
Szolgáltató Kft.)
Torbágy u. 15/A / Miklós u. 11.
2045 / 1035 Törökbálint / Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: biotest@biotest.huinfo@biosan.hu
Telefon:  +36 23511311 / 13689566
Fax:  +36 23511310 / 13889183

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 20 475 000 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2) További információk:
1. A nyertes ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti minősítése:
1., 2. és 4. rész:
Biotest Hungária Kft.: középvállalkozás.
5. rész:
Biotest Hungária Kft.: középvállalkozás.
Biosan Egészségügyi Szolgáltató Kft.: kisvállalkozás.

www.biotest.hu
mailto:biotest@biotest.hu
mailto:info@biosan.hu
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2. Az eredményhirdetés időpontja: 20.10.2011. Az eljárás a 3. rész vonatkozásában a Kbt. 92. § a) pontja
alapján eredménytelen, mivel ezen részre nem nyújtottak be ajánlatot.
3. Ajánlattevők neve és címe:
1. rész:
Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.).
2. rész:
Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.).
4. rész:
Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.).
5. rész:
Biotest-Biosan Konzorcium konzorciumvezető: Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint,
Torbágy u. 15/A) és konzorciumi tag: Biosan Egészségügyi Szolgáltató Kft. (MAGYARORSZÁG, 1035
Budapest, Miklós u. 11.).

VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:

9.11.2011

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu

