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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:

9418/2018A 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:

Kbt. Második Része szerint

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

Különböző koncentrációjú vörösvérsejt szuszpenzió készletek továbbá enzimatizált vörösvérsejt szuszpenzió készletek beszerzése ABO 
vércsoport meghatározáshoz, antitest-szűréshez és antitest-azonosításhoz, valamint pufferolt fiziológiás sóoldat (PBS) beszerzése 
vércsoport-szerológiai vizsgálatokhoz – Adásvételi szerződés 1. rész: 120.000 ml 3-10 %-os (legalább 3 %-os, legfeljebb 10 %-os) 
vörösvérsejt szuszpenzió készlet ABO vércsoport meghatározáshoz 2. rész: 28.000 ml 0,5-1,5 %-os (legalább 0,5 %-os, legfeljebb 1,5 %
-os) vörösvérsejt szuszpenzió készlet ABO vércsoport meghatározáshoz 3. rész: 3.1. 5.000 ml 2,5-4 %-os (legalább 2,5 %-os, legfeljebb 
4 %-os) vörösvérsejt szuszpenzió készlet antitest-szűréshez 3.2. 5.000 ml 2,5-4 %-os (legalább 2,5 %-os, legfeljebb 4 %-os) enzimatizált
vörösvérsejt szuszpenzió készlet antitest-szűréshez 3.3. 36.000 ml 2,5-4 %-os (legalább 2,5 %-os, legfeljebb 4 %-os) vörösvérsejt 
szuszpenzió készlet antitest-azonosításhoz 3.4. 16.000 ml 2,5-4 %-os (legalább 2,5 %-os, legfeljebb 4 %-os) enzimatizált vörösvérsejt 
szuszpenzió készlet antitest-azonosításhoz 4. rész: 4.1. 10.000 ml 0,5-1,5 %-os (legalább 0,5 %-os, legfeljebb 1,5 %-os) vörösvérsejt 
szuszpenzió készlet antitest-szűréséhez 4.2. 10.000 ml 0,5-1,5 %-os (legalább 0,5 %-os, legfeljebb 1,5 %-os) enzimatizált vörösvérsejt 
szuszpenzió készlet antitest-szűréshez 4.3. 17.000 ml 0,5-1,5 %-os (legalább 0,5 %-os, legfeljebb 1,5 %-os) vörösvérsejt szuszpenzió 
készlet antitest-azonosításhoz. 4.4. 38.000 ml 0,5-1,5 %-os (legalább 0,5 %-os, legfeljebb 1,5 %-os) enzimatizált vörösvérsejt 
szuszpenzió készlet antitest-azonosításhoz 5. rész: 11.000 liter Pufferolt fiziológiás sóoldat (PBS) vércsoport-szerológiai vizsgálatokhoz
Valamennyi rész vonatkozásában, Soronként a teljes mennyiséget egy termékből, azaz ugyanazon gyártótól származó, azonos 
cikkszámmal rendelkező termékéből kell megajánlani. Soronként egynél több termék, azaz különböző fajtájú termék megajánlása 
esetén az ajánlat érvénytelennek minősül. 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. 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 teljes mennyiség lehívása után a teljes mennyiség maximum 20%-ának megfelelő mennyiségű terméket 
megrendelni (lehívni). A megajánlott termékekkel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok VI. fejezetének III. és IV. pontja tartalmazza. A teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) 
paritáson, belföldi ajánlattevőnek költségmentesen kell a megajánlott terméket leszállítani. A beszerzés tárgya központosított – 
országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért ha a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított 
közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a 
központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Része szerint

Uniós Nyílt eljárás
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10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, Wysocki 
Utca 1

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:

10963

Szöveges értékelés:

REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 39.532.500,- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő 
mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra):
39.532.500,- HUF 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.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, 
Wysocki Utca 1

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

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:

1 - 3-10 %-os VVS szuszpenzió készlet ABO vércsop meghRész száma, elnevezése:

Igen
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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:

2A szerződés száma:

2 - 0,5-1,5 %-os VVS szuszpenzió készlet ABO vércsop mRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlattevő által az 1., 2. és 3. részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek konkrétan hiánypótlási felhívás ellenére, a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott 
hiánypótlási határidőre sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
egyéb követelményekkel kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. Ajánlatkérő 2018. augusztus 14. napján OVSZK/3786-7/
2018/3200 iktatószámú hiánypótlási felhívás kiküldésével ajánlattevőt az alábbi, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2018. augusztus 28. 15.00 óráig történő pótlására 
hívta fel, amelyeket ajánlattevő nem pótolt: „Valamennyi részre megajánlott termék tekintetében az ajánlatba csatolt használati 
utasítások nem tartalmaznak információt a vizsgálatra alkalmas minták maximális koráról, így az ajánlat nem felel meg az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet III.3. pontjában foglaltaknak. Kérjük, 
hiánypótlás keretében a fentiekkel kiegészített használati utasításokat csatoljon valamennyi megajánlott termék tekintetében!” 
Ajánlattevő nem nyújtotta be a vérminták korával kiegészített használati utasításokat. A vérminták koráról a benyújtott 
hiánypótlásban a gyártó meghatalmazottja nyilatkozik, ez azonban gyártói nyilatkozatnak felel meg, nem pótolja a használati 
utasításokat.

10938164213Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, 
Torbágy Utca 15/A

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:

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:

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 39.532.500,- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő 
mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra):
39.532.500,- HUF 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 egyedüli érvényes, egyben nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati 
felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően
igazolta.

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 9.224.250,- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő 
mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra):
9.224.250,- HUF 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 egyedüli érvényes, egyben nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati 
felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően
igazolta.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, Wysocki 
Utca 1

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:

10966

Szöveges értékelés:

REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 9.224.250,- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő 
mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra):
9.224.250,- HUF 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.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, 
Wysocki Utca 1

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

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
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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

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:

3A szerződés száma:

3 - 2,5-4 %-os VVS szuszpenzió készlet antitest-szűrésRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlattevő által az 1., 2. és 3. részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek konkrétan hiánypótlási felhívás ellenére, a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott 
hiánypótlási határidőre sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
egyéb követelményekkel kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. Ajánlatkérő 2018. augusztus 14. napján OVSZK/3786-7/
2018/3200 iktatószámú hiánypótlási felhívás kiküldésével ajánlattevőt az alábbi, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2018. augusztus 28. 15.00 óráig történő pótlására 
hívta fel, amelyeket ajánlattevő nem pótolt: „Valamennyi részre megajánlott termék tekintetében az ajánlatba csatolt használati 
utasítások nem tartalmaznak információt a vizsgálatra alkalmas minták maximális koráról, így az ajánlat nem felel meg az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet III.3. pontjában foglaltaknak. Kérjük, 
hiánypótlás keretében a fentiekkel kiegészített használati utasításokat csatoljon valamennyi megajánlott termék tekintetében!” 
Ajánlattevő nem nyújtotta be a vérminták korával kiegészített használati utasításokat. A vérminták koráról a benyújtott 
hiánypótlásban a gyártó meghatalmazottja nyilatkozik, ez azonban gyártói nyilatkozatnak felel meg, nem pótolja a használati 
utasításokat. Az ajánlattevő által a 2. részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek a fentiek mellett az alábbi indokokra tekintettel is: Ajánlatkérő a fent hivatkozott felhívásában a 2. 
részre megajánlott termék tekintetében felvilágosítás kérést küldött ajánlattevő részére, miszerint „a 2. részre megajánlott 
termék tekintetében az ajánlatba csatolt gyártói nyilatkozat (19. oldalszám) alapján a megajánlott termék használható 
oszlopagglutinációs és mikroplétes technológiához, míg a csatolt használati utasítás értelmében a sejtek csak MTP-n (
microplaten) alkalmazhatók, ebből is kizárólag az Erytype, és Erytype S rendszeren. Kérjük, felvilágosítás megadása keretében 
oldja fel az ellentmondást és hiánypótlás keretében hozza összhangba a dokumentumokat!” Ajánlattevő a Kbt. 71. §-ának (2) 
bekezdése szerint meghatározott határidőre, azaz 2018. augusztus 28. 15.00 óráig a felvilágosítást nem adta meg, az 
ellentmondást nem oldotta fel.

10938164213Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, 
Torbágy Utca 15/A

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:

Igen
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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:

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 23.277.584,42- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban 
szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül 
megajánlásra): 23.258.907,- HUF 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 egyedüli érvényes, egyben nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az 
ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket 
megfelelően igazolta.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, Wysocki 
Utca 1

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:

10974

Szöveges értékelés:

REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 23.277.584,42- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban 
szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül 
megajánlásra): 23.258.907,- HUF 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.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, 
Wysocki Utca 1

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:
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4 - 0,5-1,5 %-os VVS szuszpenzió készlet antitest-szűr

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

Az ajánlattevő által az 1., 2. és 3. részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek konkrétan hiánypótlási felhívás ellenére, a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott 
hiánypótlási határidőre sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
egyéb követelményekkel kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. Ajánlatkérő 2018. augusztus 14. napján OVSZK/3786-7/
2018/3200 iktatószámú hiánypótlási felhívás kiküldésével ajánlattevőt az alábbi, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2018. augusztus 28. 15.00 óráig történő pótlására 
hívta fel, amelyeket ajánlattevő nem pótolt: „Valamennyi részre megajánlott termék tekintetében az ajánlatba csatolt használati 
utasítások nem tartalmaznak információt a vizsgálatra alkalmas minták maximális koráról, így az ajánlat nem felel meg az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet III.3. pontjában foglaltaknak. Kérjük, 
hiánypótlás keretében a fentiekkel kiegészített használati utasításokat csatoljon valamennyi megajánlott termék tekintetében!” 
Ajánlattevő nem nyújtotta be a vérminták korával kiegészített használati utasításokat. A vérminták koráról a benyújtott 
hiánypótlásban a gyártó meghatalmazottja nyilatkozik, ez azonban gyártói nyilatkozatnak felel meg, nem pótolja a használati 
utasításokat. Az ajánlattevő által a 3. részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek a fentiek mellett az alábbi indokokra tekintettel is: • Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok II. fejezet 8. pontjában előírta, hogy „Az előírt mennyiségű terméket kell megajánlani, amennyiben azonban az 
egységcsomagolás bonthatatlan, akkor az előírt mennyiségnél magasabb mennyiség (több termék, de kizárólag az 
egységcsomagolás bonthatatlansága miatti magasabb mennyiség) is megajánlható. … Kizárólag az egységcsomagonkénti 
mennyiségre figyelemmel lehet magasabb mennyiséget megajánlani, a gyűjtőkiszerelésre, illetve a gyűjtőkiszerelésben lévő 
termékek mennyiségére figyelemmel nem! Amennyiben ajánlattevő a gyűjtőkiszerelésre, illetve a gyűjtőkiszerelésben lévő 
termékek mennyiségére figyelemmel ajánl meg magasabb mennyiséget, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.” 
Ajánlattevő a 3. rész 3. és 4. sorára vonatkozóan ajánlatában az alábbi nyilatkozatot tette: „a megajánlott termék 
gyűjtőcsomagjában 1 darab egységcsomag található, az egységcsomag kiszerelése 11*4 ml”. Ezen sorok vonatkozásában a 
beszerzendő mennyiség a 3. sorra 36.000 ml-ben, a 4. sorra 16.000 ml-ben került meghatározásra. Erre tekintettel a feltüntetett 
egységkiszerelés alapján ajánlattevőnek – az egységkiszerelés bonthatatlanságára tekintettel – a 3. sorra 36.036 ml (819 db 
egységcsomag), míg a 4. sorra 16.016 ml (364 db egységcsomag) mennyiségű terméket kellett volna megajánlania, azonban 
ajánlata ennél magasabb megajánlott mennyiséget tartalmaz (a 3. sorra 36.080 ml, azaz 820 db egységcsomag, a 4. sorra 16.280
ml, azaz 370 db egységcsomag). • Fentiek mellett a 3. részre tett ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
mert ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére, a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott hiánypótlási határidőre 
sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb követelményekkel 
kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. Ajánlatkérő 2018. augusztus 14. napján OVSZK/3786-7/2018/3200 iktatószámú 
hiánypótlási felhívás kiküldésével ajánlattevőt az alábbi, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2018. augusztus 28. 15.00 óráig történő pótlására hívta fel, amelyeket ajánlattevő nem 
pótolt: „A 3. rész 2. és 4. sorára megajánlott termék tekintetében az ajánlatba csatolt használati utasítás nem tartalmaz 
információt a vizsgálat elvégzéséhez szükséges anyagokról és eszközökről, a vizsgálat elvégzésére vonatkozó szabályokról, 
illetve az eredmények értékelését befolyásoló tényezőkről, így az ajánlat nem felel meg az egyéb közbeszerzési dokumentumok 
az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet III.3. pontjában foglaltaknak. Kérjük, hiánypótlás keretében a fentiekkel 
kiegészített használati utasítást csatoljon!” Ajánlattevő a fentiekkel kiegészített használati utasításokat nem csatolt. „A 3. rész 2. 
és 4. sorára megajánlott termék tekintetében az ajánlatba csatolt gyártói nyilatkozat (20. és 21. oldalszám) nem tartalmaz arra 
vonatkozó információt, hogy a megajánlott termék enzimatizált (papainnal kezelt) vörösvérsejt szuszpenzió készlet, így az ajánlat
nem fele meg az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet III.1. pontjában foglaltaknak. Kérjük, hiánypótlás keretében a 
fentiekre vonatkozóan is csatolja a gyártói nyilatkozatot!” Ajánlattevő nem csatolta az enzimatizálásra vonatkozóan a gyártói 
nyilatkozatokat. Továbbá ajánlatkérő a fent hivatkozott felhívásában a 3. rész 2. és 4. sorára megajánlott termék tekintetében 
felvilágosítás kérést küldött ajánlattevő részére, miszerint „az ajánlatba csatolt gyártói nyilatkozat (20. és 21. oldalszám) alapján 
a megajánlott termékek alkalmasak csöves technikához, illetve direkt agglitunáció detektálható, míg a csatolt használati 
utasítások értelmében a sejtek csak MTP-n (microplaten) alkalmazhatók, ebből is kizárólag Solidscreen II tesztben. Kérjük, 
felvilágosítás megadása keretében oldja fel az ellentmondást és hiánypótlás keretében hozza összhangba a dokumentumokat!” 
Ajánlattevő a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott határidőre, azaz 2018. augusztus 28. 15.00 óráig a 
felvilágosítást nem adta meg, az ellentmondást nem oldotta fel.

10938164213Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, 
Torbágy Utca 15/A

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:
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Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 30.590.175,11- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban 

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, Wysocki 
Utca 1

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:

10976

Szöveges értékelés:

REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 30.590.175,11- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban 
szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül 
megajánlásra): 30.555.105,- HUF 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.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, 
Wysocki Utca 1

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:

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

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:

4A szerződés száma:

Rész száma, elnevezése:

Igen
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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

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:

5A szerződés száma:

5 - Pufferolt fiziológiás sóoldatRész száma, elnevezése:

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:

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:

szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül 
megajánlásra): 30.555.105,- HUF 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 egyedüli, egyben nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás
megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően 
igazolta.

Igen
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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 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:

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:

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 3.580.500,- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő 
mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra):
3.580.500,- HUF 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 egyedüli, egyben nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás 
megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően 
igazolta.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, Wysocki 
Utca 1

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:

10972

Szöveges értékelés:

REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bruttó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 3.580.500,- HUF Bruttó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő 
mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra):
3.580.500,- HUF 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.

10446795242REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, 
Wysocki Utca 1

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
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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:

2018.11.22Lejárata:2018.11.12Kezdete:

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

2018.11.12

2018.11.12




