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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

WNV NAT rendszerű tesztkészletek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

78A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 077-181476A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Véradók (donorok) vérmintáinak egyedi (ID) szűrő vizsgálatára alkalmas WNV nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű tesztkészletek
megvásárlása, továbbá a tesztkészletek felhasználásához szükséges, a tesztkészletekre validált teljesen automatizált laboratóriumi 
kivizsgáló eszközök (a továbbiakban: automaták) használatba vételi jogának biztosítása az egyes szállítási címeken, az automaták 
illesztése az OVSz eProgesa transzfuziológiai szakmai informatikai rendszeréhez (vizsgálati igények fogadása az eProgesa-ból és a 
vizsgálati eredmények továbbítása az eProgesa-ba), továbbá a használatba adott automaták használati idő alatti folyamatos 
működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem

Ajánlatkérő a beérkezett hiánypótlás, felvilágosítás bírálatát megelőzően 2020. június 4. napján vette kézhez az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának tájékoztatását, amelyben Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár asszony arról tájékoztatta 
ajánlatkérőt, hogy – a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítésével összefüggő, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma költségvetését is nagymértékben érintő intézkedésekre figyelemmel – a Nyugat-nílusi láz vírusának (WNV) ID NAT 
vizsgálattal történő, egész országra kiterjedő szezonális szűrővizsgálat megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó támogatás 
elkülönítéséről szóló döntése visszavonásra került. Az ajánlati felhívás VI.3.13. pontjában előírásra került, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (
5)-(6) bekezdésére figyelemmel feltételes közbeszerzésként került meghirdetésre, a megkötendő szerződés fedezetére támogatási 
szerződés megkötése iránti igényt nyújtott be ajánlatkérő az EMMI felé. Rögzítésre került továbbá, hogy ajánlatkérő a támogatási 
szerződés meg nem kötését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi 
előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 13.3. pontjában 
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A Kbt. 53. § (4) bekezdésére figyelemmel el nem bírált ajánlat: Ajánlattevő neve: Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 3. B/3.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

meghatározta – a Kbt. 53. § (4) bekezdésével összhangban –, hogy „az ajánlattételi határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem 
köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül 
eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől 
való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell
nyilvánítania. Ilyen esetnek minősül különösen az ajánlati felhívás VI.3.13) pontjában rögzített előírásnak megfelelően az az eset, 
amikor ajánlatkérő minden kétséget kizáróan tudomást szerez arról, hogy a megkötendő szerződés fedezetét biztosító támogatási 
szerződés nem kerül aláírásra”. Fentiekre való tekintettel a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelen, figyelemmel arra, hogy az államtitkári tájékoztatás értelmében a megkötendő szerződés fedezete nem lesz biztosított.
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