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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

70A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 068-161120A 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

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Zárt vérvételi rendszer fogyóanyagainak szállítása, valamint a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt vér-süllyedési vizsgálatok elvégzését lehetővé tévő laboratóriumi automata berendezés 
rendelkezésre bocsátása és működőképességének biztosítása az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek
szerint Összesen 2.716.820 db/24 hónap mennyiségű, a zárt vérvételi rendszer fogyóanyagainak (luer adapter, vérvételi készlet, 
vérvételi tű, vérvételi lándzsa, csőtartó, vérvételi cső, vizeletgyűjtő cső) szállítása 24 hónap időtartamra összesen 22 tételben az alábbi 
mennyiségi megbontásban: 1. tétel: Luer adapter összesen 140.400 db 2. tétel: Vérvételi készlet + Luer adapter (1) összesen 143.200 
db 3. tétel: Vérvételi készlet + Luer adapter (2) összesen 3.400 db 4. tétel: Vérvételi tű (1) összesen 20.200 db 5. tétel: Vérvételi tű (2) 
összesen 282.400 db 6. tétel: Vérvételi tű (3) összesen 46.600 db 7. tétel: Biztonsági vérvételi készlet + Luer adapter összesen 1.800 
db 8. tétel: Vérvételi lándzsa összesen 10.000 db 9. tétel: Standard csőtartó összesen 240 db 10. tétel: Gyorskioldó csőtartó összesen 
1.180 db 11. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (1) összesen 40.000 db 12. tétel: Gyárilag egyedi 
vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (2) összesen 16.500 db 13. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (
3) összesen 555.600 db 14. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (4) összesen 98.100 db 15. tétel: Gyárilag 
egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (5) összesen 212.600 db 16. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott 
vérvételi cső (6) összesen 19.800 db 17. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (7) összesen 30.000 db 18. 
tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (8) összesen 503.500 db 19. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos 
címkével ellátott vérvételi cső (9) összesen 182.000 db 20. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (10) 
összesen 263.000 db 21. tétel: Gyárilag egyedi vonalkódos címkével ellátott vérvételi cső (11) összesen 136.400 db 22. tétel: Gyárilag 
egyedi vonalkódos címkével ellátott vizeletgyűjtő cső összesen 9.900 db Továbbá: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a 
szerződés teljesítésének teljes időtartamára az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a megajánlott süllyedéses vérvételi csövek 
felhasználását lehetővé tévő, ezekkel a csövekkel teljes mértékben kompatibilis, online illesztéssel és a hozzá tartozó bárkód 
leolvasóval rendelkező, három darab laboratóriumi automata berendezést, amelyek közül kettő legalább 100 férőhelyes, egy pedig 
legalább húsz férőhelyes és mindegyik automata alkalmas a vér-süllyedési vizsgálatok elvégzésére. Az automaták telepítésével és 
üzembe helyezésével egyidejűleg az automaták kezelésére vonatkozó oktatást 1 munkanap időtartamban kell, legfeljebb 8 fő létszámú 
kezelőszemélyzet részére megtartani. A részletezett műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek 
meghatározásra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR001618132019
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 90.606.292,- Ft Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a 
kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas 
ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.

10256408208GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

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:

Értékelési szempont: legalacsonyabb árSzöveges értékelés:

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel,
a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő. Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó HUF): 
90.606.292,- Ft

10256408208GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, 
Fertősor 7

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: Igen
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.06.16 16:19:20 szedlacsek

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1.) A nyertes ajánlattevővel a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdésében és a (8) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembe vételével kerül a 
szerződés megkötésre. 2.) Ajánlatkérő a bírálat és értékelés során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint járt el. 3.) 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár 
mértékéig kiegészítette összesen nettó 9.337.981,- Ft összeggel.

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:

2020.07.02Lejárata:2020.06.23Kezdete:

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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2020.06.22

2020.06.22




