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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-758_Labor. szolgáltatások DE KEK részére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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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:

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:

131A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 130-320313A 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

DEK-758_Közreműködői szerződés a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház központi laboratóriumának és mintavételi 
helyeinek teljes körű működtetésére A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórhát járó- és fekvőbetegei számára II. 
progresszivitási szintbesorolású orvosi laboratóriumi diagnosztika és mikrobiológiai laboradiagnosztika tevékenység körébe 
tartozószolgáltatás biztosítása 24 hónapra szóló közreműködési szerződés keretében, a személyi és tárgyi feltételeknyertes ajánlattevő
részéről történő, folyamatos és teljes körű biztosításával, a mindenkor hatályos, vonatkozójogszabályi rendelkezéseknek és szakmai 
előírásoknak - különös tekintettel a szakmai protokollok, irányelvek,módszertani levelek szakmai követelmény- rendszerére - megfelelő
tartalommal. A szerződés legfeljebb egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható. Várható éves járóbeteg beavatkozás 
száma: 5 500 000 db/év + 20 % Várható éves fekvőbeteg beavatkozás száma: 550 000/év + 20 % Fekvőbeteg ágyak száma: 1133 db.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész, XVII. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1) Az M.1.1. pontban meghatározott szakember orvosi laboratóriumi diagnosztika szakképesítése megszerzését követő 60 hónapon 
felüli többlet szakmai tapasztalata. Egész hónapokban megadva, előny a több. (min. 0 hó, max. 36 hó): AK a többlet megajánlás esetén 
az egyenes arányosítás módszerét alk. az alábbi képlettel számítja ki AT pontszámát: P vizsgált= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin)
+Pmin 2) Az M.1.2. pontban meghatározott szakember orvosi mikrobiológiai szakképesítése megszerzését követő 36 hónapon felüli 
többlet szakmai tapasztalata. Egész hónapokban megadva, előny a több. (min. 0 hó, max. 36 hó): Ajánlatkérő a többlet megajánlás 
esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki AT pontszámát: P vizsgált= (A vizsgált / A legjobb) 
* (Pmax - Pmin) + Pmin 3) AK által fizetendő ellenszolgáltatás a járóbeteg szakellátás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény 
vonatkozásában az ide tartozó aktuális NEAK díjtétel százalékában %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (max. 
99,00%): AK a fordított arányosítás módszerét alk.: Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(Pmax- Pmin)+P min
4) AK által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási 
teljesítmény vonatkozásában, a DE KEK által üzemeltetett járóbeteg szakellátások által tárgyhónapban végzett laborvizsgálati volumen
százalékos arányában csökkentett havi intézeti la-bor TVK (azaz szolgáltatói labor TVK) és az aktuális országos alapdíj szorzatával 
meghatározott díj százaléka %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (max. 99,00%): AK a fordított arányosítás 
módszerét alk.: Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(Pmax- Pmin)+Pmin 5) AK által fizetendő 
ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény 
vonatkozásában, a DE KEK által üzemeltetett járóbeteg szakellátások által tárgyhónapban végzett laborvizsgálati volumen százalékos 
arányában csökkentett havi intézeti la-bor TVK (azaz szolgáltatói labor TVK) pontérték feletti 50.000.000 (ötven millió) lebegő pontig 
terjedő teljesítmény volumenhez tartozó NEAK díjtétel százaléka %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (max. 
99,00%): AK a fordított arányosítás módszerét alk. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(Pmax- Pmin)+Pmin 
6) AK által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási 
teljesítmény vonatkozásában, a DE KEK által üzemeltetett járóbeteg szakellátások által tárgyhónapban végzett laborvizsgálati volumen
százalékos arányában csökkentett havi intézeti labor TVK (azaz szolgáltatói labor TVK) pontérték plusz 50.000.000 (ötven millió) 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000HQ-Lab Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Az M.1.1. pontban meghatározott szakember orvosi laboratóriumi diagnosztika szakképesítése megszerzését követő 60 
hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata. Egész hónapokban megadva, előny a több. (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap):
212 2. Az M.1.2. pontban meghatározott szakember orvosi mikrobiológiai szakképesítése megszerzését követő 36 hónapon felüli 
többlet szakmai tapasztalata. Egész hónapokban megadva, előny a több. (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 146 3. AK 
által fizetendő ellenszolgáltatás a járóbeteg szakellátás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában az ide 
tartozó aktuális NEAK díjtétel százalékában %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (maximum 99,00%): 99 4.
Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott 
ellátási teljesítmény vonatkozásában: 99 5. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg 
laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában: 99 6. Ajánlatkérő által fizetendő 
ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény 
vonatkozásában: 99 7. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a külföldi ill. egyezményes jogcímen finanszírozott ellátási 
teljesítmény vonatkozásában az ide tartozó aktuális NEAK díjtétel százalékában: 99 8. Ajánlatkérő által fizetendő 
ellenszolgáltatás a fekvőbeteg ellátás részére végzett lejelentett és elfogadott vizsgálatok vonatkozásában az aktuális országos 
járó pont forint értékének százalékában: 94 Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

13925934209HQ-Lab Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4031 Debrecen, Bartók Béla Út 2
-26

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:
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2019.09.05Lejárata:2019.08.27Kezdete:

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:

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:

Nettó ajánlati ár (Ft): 2.768.194.533,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő.

13925934209HQ-Lab Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4031 Debrecen, Bartók Béla Út 2-26

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)

lebegő pont feletti teljesítmény volumenhez tartozó NEAK díjtétel százaléka %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb 
(max. 99,00%): AK a fordított arányosítás módszerét alk. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(Pmax- Pmin)+
Pmin 7) AK által fizetendő ellenszolgáltatás a külföldi ill. egyezményes jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény von. az ide tartozó 
aktuális NEAK díjtétel százalékában. %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb, ugyanaz az érték adandó meg a 
külföldikre és az egyezményesekre (max. 99,00%): AK a fordított arányosítás módszerét alk. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A 
legjobb)/(A vizsgált)*(Pmax- Pmin)+Pmin 8) AK által fizetendő ellenszolgáltatás a fekvőbeteg ellátás részére végzett lejelentett és 
elfogadott vizsgálatok vonatkozásában az aktuális országos járó pont forint értékének százalékában. %-ban megadva, 2 tizedes 
pontossággal, előny a kevesebb (max. 99,00%): AK a fordított arányosítás módszerét alk. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A 
legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.08.13 13:20:35 csepregi.judit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium letelte előtt köti meg a szerződést.

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:

2019.08.13

2019.08.26




