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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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?

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:

A szerződés száma:

1 - Mikrobiológiai mintavételRész száma, elnevezése:

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:

249A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 248-612400A 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

Bakteriológiai vizsgálatok reagenseinek és mintavételi eszközeinek beszerzése 3 részben, 36 hó határozott idejű adásvételi szerződés 
keretei között, összesen: 10.350 doboz/36 hó, 72 csomag/36 hó, 14.100 cső/36 hó, 27 liter/36 hó, 45cartridges/ 36 hó.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész, XV. fejezet, 81. §

Uniós Nyílt eljárás

Nem

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/36hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/36hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft/36hó: 5.119.056,-

10429879241Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Dereglye Utca 2
.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft/36hó: 2.686.600,-

13058199242Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1082 Budapest
, Futó Utca 47-53.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Mikrobiológiai korongokRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: Az 1. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat: nem javította a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk c. dokumentumot, az EEKD IV.rész
C: pontot nem töltötte ki, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatban és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
nyilatkozatban nem tüntette fel a részre való hivatkozást, nem nyújtotta be kizárólagos forgalmazási jogosultságról szóló 
érvényes dokumentumot, csak nyilatkozatot nyújtott be. A fenti hiányosságok miatt ajánlata nem teljeskörű.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Indoklás: A 2. rész esetében ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételnek, mert nem teljesítette a hiánypótlási 
felhívásban meghatározottakat: nem javította a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk c. dokumentumot és az EEKD 
IV.rész A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére pontot, az EEKD IV.rész C: pontot nem töltötte ki, Kbt. 66. § (6) bekezdés
a) és b) pontja szerinti nyilatkozatban és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatban nem tüntette fel a részre való 
hivatkozást, nem nyújtotta be kizárólagos forgalmazási jogosultságról szóló érvényes dokumentumot, csak nyilatkozatot nyújtott 
be, az ajánlattételi táblázat nem tartalmazta a korongadagolókra szóló ajánlatot. A fenti hiányosságok miatt ajánlata nem 
teljeskörű.

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

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:

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

nem vesz igénybe

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2.686.600,- Ft/36hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/36hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot tette a 2. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő 
által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés 
teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

13058199242Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1082 Budapest, Futó
Utca 47-53.

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:



EKR001436282019

nem vesz igénybe

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 40.979.090,- Ft/36hó. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/36hó) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot tette a 3. rész vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő 
által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés 
teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

10824487241Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047 
Budapest, Attila Utca 126

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:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft/36hó) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft/36hó: 40.979.090,-

10824487241Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047 
Budapest, Attila Utca 126

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Mikrobiológiai táptalaj, biokémiaRész száma, elnevezése:

Igen
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:

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.2.13) 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.2.12) 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:

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

2020.03.09
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