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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:

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:

137A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 137-336794A 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

Adásvételi keretszerződés zárt vérvételi rendszer beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére az alábbi különböző 
tételekben: 1. Szérum szeparátor/géles cső: 127 400 db 2. Szérum szeparátor/géles cső: 732 800 db 3. Szérum cső: 66 200 db 4. 
Szérum szeparátor/géles cső: 20 000 db 5. Szérum cső: 12 600 db 6. Szérum cső: 16 400 db 7. Szérum cső: 800 db 8. Vércukor cső: 1 
800 db 9. Süllyedéses cső: 72 200 db 10. Süllyedéses cső: 7 600 db 11. Alvadásos cső: 254 600 db 12. Alvadásos cső: 10 200 db 13. 
Vérkép vizsgálati cső: 600 800 db 14. Vérkép vizsgálati cső: 36 800 db 15. Vérkép vizsgálati cső: 68 000 db 16. Plazma cső: 12 800 db 
17. Plazma cső: 1 000 db 18. Vizeletes cső: 112 800 db 19. Vizeletes cső: 4 800 db 20. Szérum szeparátor/géles kapilláris cső: 11 600 
db 21. Vérkép vizsgálati kapilláris cső: 3 200 db 22. Szérum kapilláris cső: 800 db 23. Biztonsági ujjbegyszúró lándzsa: 1 200 db 24. 
Biztonsági ujjbegyszúró lándzsa: 25 200 db 25. Vérvételi tű: 556 000 db 26. Vérvételi tű: 10 000 db 27. Vérvételi tű: 13 800 db 28. 
Biztonsági vérvételi tű: 11 328 db 29. Biztonsági vérvételi tű: 19 296 db 30. Szárnyastű: 193 400 db 31. Szárnyastű: 79 400 db 32. 
Tartóharang: 5 500 db 33. Tartóharang: 12 db 34. Adapter: 112 000 db 35. Pipetta: 4 000 db A termékek műszaki specifikációi, azok 
terjedelme miatt a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre. Ajánlatkérő a megadott mennyiségi adatok 70 %-ra vállal 
lehívási kötelezettséget. A termékek szavatossági idejéből legalább 2/3 résznek kell hátra lenniük a szállítás időpontjában. 
Megrendelések ütemezése: 2 alkalom/hó illetve szükség esetén egyedi. Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számított 5 
munkanap.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. 2. rész XV. fejezet
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Igen



EKR000686172019

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

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:

Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónapra vonatkozóan (Ft): 130 689 822 Az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempont (a legalacsonyabb ár) alapján Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette és ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő.

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

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:

Szöveges értékelés:

Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indokolás: Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónapra vonatkozóan (Ft): 130 689 822

10831050241Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 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

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
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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:

2020.02.04Lejárata:2020.01.24Kezdete:

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:

ajánlata kiválasztásának indokai:

2020.01.23

2020.01.23
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