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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:

10638/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Alapmennyiség: 560 darab HIV LIA tesztkészlet a szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) vírusainak (HIV-1 és HIV-2 vírus) 
megerősítő vizsgálatához 1.760 darab HCV LIA tesztkészlet a Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához Egy darab 
leolvasó biztosítása az elkészült HIV és HCV LIA tesztcsíkok leolvasására, továbbá egy darab értékelő szoftver biztosítása a specifikus 
jelek kontroll jelekhez viszonyított erősségének meghatározására A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint, ha 
ajánlatkérő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra utal, akkor az azokkal egyenértékűt is köteles elfogadni. Tesztkészlet alatt ajánlatkérő az egy vérminta 
vizsgálatához szükséges tesztet, kontrollokat, egyéb oldatokat és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagokat érti. Az 
ajánlatkérő tesztkészletként fogadja el azt is, ha a teszt a kontrollokkal, az egyéb oldatokkal és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges 
kiegészítő anyagokkal nem gyári kiszerelésű készletben, hanem külön-külön vannak. Amennyiben a kontrollok, egyéb oldatok és a 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagok nem a teszttel egy csomagolásban kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen 
ezen anyagokat is meg kell ajánlani a megajánlott mennyiségű tesztkészletek felhasználásához szükséges, megfelelő mennyiségben, és
az ajánlati árnak ezek ellenértékét is tartalmaznia kell! Ajánlatot tenni és a szerződést teljesíteni az egyes tesztkészletek teljes 
mennyisége tekintetében kizárólag egyfajta termékkel (ugyanazon gyártó ugyanazon típusú, ugyanazon cikkszámú termékével) lehet. 
Az egyes tesztkészlet-típusokon belül különböző cikkszámú tesztkészletek megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül! 
Amennyiben a megajánlott teszt és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges kontrollok, egyéb oldatok és - kiegészítő anyagok, azaz a 
tesztkészlet elemei külön kiszerelésben vannak, az ugyanazon gyártó ugyanazon típusú, ugyanazon cikkszámú termékével 
kapcsolatban előírt fenti követelményt akként kell értelmezni, hogy az adott soron megajánlott egy terméktípus (teszt vagy kontroll 
vagy oldat vagy kiegészítő anyag) teljes mennyiségének, szükséges ugyanazon gyártó ugyanazon típusú, ugyanazon cikkszámú 
termékének lennie. Az egyes tesztkészleteken belül különböző cikkszámú teszt(ek), különböző cikkszámú kontrollok, különböző 
cikkszámú egyéb oldatok, valamint különböző cikkszámú a vizsgálat elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagok megajánlása esetén az
ajánlat érvénytelennek minősül! A megajánlott tesztkészlet összes elemének (tesztnek, kontrolloknak, egyéb oldatoknak és a vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagoknak) ugyanattól a jogi gyártótól kell származnia. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.11.) 
pontjában meghatározott vételi jog (opció) alapján a szerződés lehívási hatálya alatt (szerződéskötést követő 24 hónap) a felhasználás 
függvényében jogosult a soronkénti teljes mennyiség lehívása után a soronkénti teljes mennyiség maximum 50%-ának megfelelő 
mennyiségű terméket megrendelni (lehívni). Ajánlatkérő a vételi opció körében úgy köteles meghatározni a maximálisan 
megrendelhető mennyiséget, hogy amennyiben az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel a vételi joggal érintett teljes 
mennyiség meghaladná a teljes megajánlott mennyiség maximum 50%-át, a 50 %-ot túllépve legfeljebb azt a legkisebb mennyiséget 
jogosult megrendelni, amit nyertes ajánlattevő az egységcsomagok megbontása nélkül teljesíteni tud. A megajánlott termékekkel 
kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezetének III. és IV. pontja tartalmazza
.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Része szerint
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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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

1A 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:

Synlab Hungary Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.) A benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

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

Nem

Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
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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.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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2018.11.22

2018.11.22
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