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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szűrő és konfirmáló tesztek

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A 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:

223A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 221-505368A 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), szervdonorok és őssejtdonorok vizsgálatára szolgáló - immunoassay rendszerű (IA) -, HIV Ag/Ab, anti-HCV, HBsAg,
anti-TP (Szifilisz), anti-HBc, anti-HBs, anti-CMV, anti-Toxoplazma szűrőtesztkészletek és HBsAg konfirmáló tesztkészletek 
megvásárlása, a felhasználásukhoz szükséges, a tesztkészletekre validált új (első alkalommal használatba vételre kerülő, a 
korábbiakban még nem használt) teljesen automatizált laboratóriumi kivizsgáló eszközök (automaták), valamint önállóan működő, 
különböző méretű mintacsövek kupakjának eltávolítására alkalmas preanalitikai berendezések (kupakeltávolítók) használatba vételi 
jogának biztosítása az egyes szállítási címeken, az automaták illesztése az OVSz eProgesa szakmai informatikai rendszeréhez (
vizsgálati igények fogadása az eProgesa-ból és a vizsgálati eredmények továbbítása az eProgesa-ba) és a használatba adott automaták 
és kupakeltávolítók használati idő alatti folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Része szerint

Uniós Nyílt eljárás

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

Szöveges értékelés:

1526.1Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

1686.0Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó: 3.929.667.740 ,- Ft Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban 
szereplő mennyiségre: 3.929.132.240 ,- Ft HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt 
kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % Anti-HCV szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a 
műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % HBsAg szűrőtesztkészlet
milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 99,90 % 
Anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/
ellenanyagok kimutatására: 100,00 % Anti-HBc szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt 
kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással 
rendelkezik: 99,87 % Anti-HCV szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik: 99,85 % HBsAg szűrőtesztkészlet hány %
-os specificitással rendelkezik: 99,98 % Anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik: 99,93 % 
Anti-HBc szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik: 99,93 % Indokolás: A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt érvényes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró 
okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

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

Ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó összege: 3.473.863.073,- Ft Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban
szereplő mennyiségre: 3.459.991.670,- Ft HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt 
kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % Anti-HCV szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a 
műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % HBsAg szűrőtesztkészlet
milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % 
Anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt kötelezően kimutatandó antigének/
ellenanyagok kimutatására: 100,00 % Anti-HBc szűrőtesztkészlet milyen %-ban képes a műszaki specifikációban előírt 
kötelezően kimutatandó antigének/ellenanyagok kimutatására: 100,00 % HIV Ag/Ab szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással 
rendelkezik: 99,97 % Anti-HCV szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik: 99,99 % HBsAg szűrőtesztkészlet hány %
-os specificitással rendelkezik: 99,97 % Anti-TP (Szifilisz) szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik: 99,95 % 
Anti-HBc szűrőtesztkészlet hány %-os specificitással rendelkezik: 99,90 % Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt érvényes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró 
okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

10831050241Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Baross Utca 48-52.

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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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:

2019.05.06Lejárata:2019.04.26Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó: 3.929.667.740 ,- Ft Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban 
szereplő mennyiségre: 3.929.132.240 ,- Ft Indokolás: A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt 
érvényes, egyben az alkalmazott bírálati szempont - mint legjobb ár-érték arány – szerint a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági 
követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

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

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó összege: 3.473.863.073,- Ft Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban
szereplő mennyiségre: 3.459.991.670,- Ft Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban
és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt érvényes, 
egyben az alkalmazott bírálati szempont - mint legjobb ár-érték arány – szerint nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az 
ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket 
megfelelően igazolta.

10831050241Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Baross Utca 48-52.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás minőségi kritérium: 2-11. értékelési részszempont: pontozás

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:

2019.04.25

2019.04.26
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.04 10:28:20 maryno11

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:




