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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

122A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 120-291335A 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 szűrő vizsgálatára alkalmas HIV, HCV, HBV, HAV és Parvovírus B19 nukleinsav amplifikációs (NAT) 
rendszerű tesztkészletek beszerzése. 
A tesztkészletek felhasználásához szükséges, a tesztkészletekre validált teljesen automatizált laboratóriumi kivizsgáló eszközök 
(automaták), valamint a használatra megajánlott automatákkal működő méretű mintacsövek kupakjának eltávolítására alkalmas 
preanalitikai berendezés(ek) (kupakeltávolító(k)) használatba vételi jogának és a szerződés ideje alatti folyamatos 
működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.  
Az automaták illesztése az OVSz eProgesa szakmai informatikai rendszeréhez.  
Nyertes AT feladata a tesztkészletek leszállítása a teljesítési hely(ek)re, lerakodása és AK által meghatározott helyekre történő 
berakodása és az automaták és kupakeltávolító(k) telepítése és üzembe helyezése a gyári előírások szerint, valamint AK 
szakembereinek betanítása az automaták és kupakeltávolító(k) használatára.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás nettó összege: 1.567.483.564,- Ft 
Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre: 1.563.848.236,- Ft 
 
Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt és az alkalmazott bírálati szempont - mint 
legalacsonyabb ár – szerint nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró 
okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta, ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő. 

12176780244Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Edison 
Utca 1

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

Szöveges értékelés:

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás nettó összege: 1.567.483.564,- Ft 
Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre: 1.563.848.236,- Ft 
 
Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő 
pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta, ajánlata 
a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 

12176780244Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs, 
Edison Utca 1

Logisztikai szállítás

Még nem ismert.
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Az Összegezés IV.2.1) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben rovatban szereplő szám az EKR rendszer által automatikusan 
került kitöltésre, azon Ajánlatkérő változtatni nem tud. 

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:

2020.12.14Lejárata:2020.12.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő 2020. szeptember 18. napján hiánypótlási felhívás kiküldésével közös ajánlattevőket az ajánlati felhívásban és az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2020. szeptember 25. nap 12:00 óráig történő 
pótlására hívta fel, amelyeket közös ajánlattevők nem pótoltak, azaz közös ajánlattevők a megajánlott automaták, 
kupakeltávolító, valamint a 303722 cikkszámú célmolekula aktiváló reagenskészlet tekintetében nem csatolták a nyilvántartásba 
vételi igazolást, illetve gyártói nyilatkozatot, a validáltságról szóló gyártói nyilatkozatokat, nem nyilatkoztak arról, hogy a 
megajánlott tesztkészletekkel a vizsgálat detektálása milyen módszeren alapul, nem csatolták a kupakeltávolító műszaki 
megfelelőségéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot, a tesztkészletek felhasználásának szabályait ismertető gyártói nyilatkozatokat, 
nem nyilatkoztak a megajánlott készülékek 8 órás kapacitásáról a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, nem csatolták az 
eredmény kiadására vonatkozó gyártói nyilatkozatot, a mintacsövek méretére vonatkozó gyártói nyilatkozatot, a berendezések 
méreteit bemutató gyártói nyilatkozatokat, az elhelyezési tervet, a karbantartásról szóló nyilatkozatot, illetve 
jegyzőkönyvterveket, a hibabejelentésre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szoftverlicensz tulajdonosának hozzájáruló 
nyilatkozatát, az illesztéshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozatot, a megajánlott automata és a megajánlott 
kupakeltávolító származási bizonylatát, egyes dokumentumok magyar nyelvű fordítását, a szakmai követelménytáblázatot, a 
PRD-02816 referencia számú termék forgalmazási jogosultságáról szóló igazolást, a Diagnostic Grifols SA ajánlattevő nevében 
aláíró személy aláírási címpéldányát, illetve aláírás mintáját. Mindezekre tekintettel közös ajánlattevők benyújtott ajánlata a 
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felelnek meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.

14153589243Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 Budapest, Lechner Ödön 
Fasor 3. B/3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2020.12.03

2020.12.04
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben helyesen: 10725/2020 
Az EKR rendszer által automatikusan kerültek kitöltésre az ajánlattevők megnevezésére vonatkozó adatok, 
azon Ajánlatkérő változtatni nem tud. A Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 3. B/3.) 
ajánlattevő helyesen: 
Diagnostic Grifols SA (08150 Parets del Valles Can Guasch Poligono Levante s/n) - Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 3. B/3.) közös ajánlattevők
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