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I. szakasz: Ajánlatkérő

https://ekr.gov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 13280631Fax:+36 13280630Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://ekr.gov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000992062021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Illés Anna

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

https://www.sopronigyogykozpont.hu/

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 18118607241

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Budapest HU110 1054

Nagy Adelheid

nagy.adelheid@nagyeskiss.hu

https://www.sopronigyogykozpont.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

162A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 162-426362A 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

II.szakasz: Tárgy

Laboratóriumi reagensek beszerzése a felhasználásukhoz szükséges készülékek biztosítása keretszerződés keretében. 
 
1. rész: Klinikai kémiai vizsgálatok  
2. rész: Immunkémiai vizsgálatok 
3. rész: Sürgősségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok 
4. rész: Speciális immunkémiai vizsgálatok 
5. rész: HbA1c vizsgálatok 
6. rész: Hematológiai vizsgálatok 
7. rész: Vizelet vizsgálatok 
8. rész: Hemosztázis vizsgálatok 
9. rész: Allergén specifikus vizsgálatok 
10. rész: Manuális vizsgálatok 
11. rész: Mikrobiológiai 1 vizsgálatok 
12. rész: Mikrobiológiai 2 vizsgálatok 
 
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) 
bekezdésére tekintettel.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. II. rész, XV. Fejezet, 81. § (1) bekezdése szerinti eljárás

Uniós Nyílt eljárás



EKR000992062021

V.szakasz: Az eljárás eredménye

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 34 165 340 Ft

14735358241Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, 
Papírgyár Utca 58-59.

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:

1A szerződés száma:

1 - Klinikai kémiai vizsgálatokRész 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:

Igen
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 37 008 110

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:

1A szerződés száma:

2 - Immunkémiai vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 34 165 340 Ft

14735358241Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, 
Papírgyár Utca 58-59.

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

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 37 008 110 Ft

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 20 722 270 Ft

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 20 722 270

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:

1A szerződés száma:

3 - Sürgősségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatokRész száma, elnevezése:

Igen
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Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 32 632 964

14381904243PannonLog Invest Zrt., Magyarország 1192 Budapest, Kós Károly Tér 8

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 24 394 033

12176780244Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 1112 Budapest, 
Balatoni Út 2/a.

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:

4 - Speciális immunkémiai vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Igen
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5 - HbA1c vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 24 394 033 Ft

12176780244Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 1112 Budapest, 
Balatoni Út 2/a.

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az értékelési szempont szerinti második legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

PannonLog Invest Zrt.
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6 565 700 Ft 

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 6 565 700

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:

Igen
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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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 12 159 900

14029361241Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1048 Budapest, Tenkefürdő Utca 5.

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:

1A szerződés száma:

6 - Hematológiai vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Igen
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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:

1A szerződés száma:

7 - Vizelet vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 12 159 900 Ft

14029361241Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1048 Budapest, Tenkefürdő Utca 5.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 11 496 900 Ft 

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 11 496 900
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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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az értékelési szempont szerinti második legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

PannonLog Invest Zrt.

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 15 640 523

14381904243PannonLog Invest Zrt., Magyarország 1192 Budapest, Kós Károly Tér 8

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 3 295 123

10831050241Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

8 - Hemosztázis vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Igen
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 4 051 146

10875397213MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2000 Szentendre, 
Fiastyúk Utca 1/A

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:

1A szerződés száma:

9 - Allergén specifikus vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 3 295 123 Ft

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4 051 146 Ft 

10875397213MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2000 Szentendre, Fiastyúk 
Utca 1/A

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az értékelési szempont szerinti második legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 9 861 122

12140622241Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Árpád 
fejedelem Útja 53.
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 356 474

10875397213MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2000 Szentendre, 
Fiastyúk Utca 1/A

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:

10 - Manuális vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az alábbiakra: 
 
Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került reagens ártáblázat 3. sorában a következőket 
rögzítette: 
„Megnevezés: Rovar IgE panel (5 vagy több allergén); Vizsgálat /év: 60x5=300; éves kontroll mérések száma: 0; Össz vizsgálat 
szám 12 hónapra: 300” 
 
Ajánlatkérő által a műszaki specifikáció keretében kiadásra került készülék és reagens követelmények IX. műszaki specifikáció 
alpont 9. sorában a következőket rögzítette: 
„Rovar IgE panel allergénjeinek felsorolása” 
 
Ajánlattevő által benyújtásra került készülék és reagens követelmények IX. műszaki specifikáció alpont 9. sorában ajánlattevő 
által feltüntetésre kerültek a rovar IgE panel allergénjei, azonban az előírt minimum 5 rovar allergén helyett csak 4 rovar 
allergén került megajánlásra. 
 
Ajánlatkérő kérte ajánlattevőt, szíveskedjenek felvilágosítás keretében nyilatkozni, hogy ajánlattevő által benyújtásra került 
készülék és reagens követelmények IX. műszaki specifikáció alpont 9. sorában megajánlott allergének miként felelnek meg a 
műszaki specifikáció részeként kiadásra került reagens ártáblázatban, valamint készülék és reagens követelményekben 
foglaltaknak. 
 
Ajánlattevő által hiánypótlás keretében benyújtásra került rovar allergénekről szóló nyilatkozatban ajánlattevő úgy nyilatkozik, 
hogy ajánlatában négy rovar allergént ajánl meg, mivel az allergológus szakma ezeket ajánlja, továbbá, hogy a szúnyogcsípés és 
a légycsípés nem vált ki allergiás reakciót, csak a csípés által szállított anyagok, így nem indokolt egyéb rovarok vizsgálata 
Magyarországon. 
 
A fentiekre tekintettel ajánlattevő felvilágosításában megerősítette, hogy ajánlata 4 rovar allergén megajánlására vonatkozik, az 
Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt 5 rovar allergén helyett. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján figyelemmel arra, hogy nem az Ajánlatkérő által kért 
műszaki specifikációban rögzítettekre tett ajánlatot, az eljárást megindító felhívás II.2.10) pontjának előírásai szerint 
Ajánlatkérő változatokra vonatkozó ajánlatot jelen eljárásban nem fogad el.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12138597243SYRINX Diagnostic Systems Kft., Magyarország 1116 Budapest, Mohai Út 53/B 2. em. 8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2 356 474 Ft 

10875397213MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2000 Szentendre, Fiastyúk 
Utca 1/A

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az értékelési szempont szerinti második legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.Szöveges értékelés:

MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 913 700

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

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 22 670 270

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:

1A szerződés száma:

11 - Mikrobiológiai 1 vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevő 
által az ajánlatban és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások megfelelően igazolják, hogy ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 38 062 060

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:

1A szerződés száma:

12 - Mikrobiológiai 2 vizsgálatokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 22 670 270 Ft 

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 38 062 060 Ft

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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

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 nyújtotta be az egyetlen és egyben az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot.

Szöveges értékelés:

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Nem releváns a moratórium a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján az eljárás 1-3., 5-7., 11-12. része tekintetében.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.12.27Lejárata:2021.12.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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