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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-846 Csontvelő transzplantációs szolgáltatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-846 Csontvelő transzplantációs szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001464322019
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- Ajánlati ár: Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a transzplantációs beavatkozások NEAK aktuális finanszírozás %-ban
: 84% - A készítmények előállításakor a gyártási és raktározási folyamatok technológiájának dokumentált, szakmai irányelvek (
FACT-JACIE) szerinti működtetése, fenntartása: Igen - Izolátor technológia alkalmazása a készítmények előállítási folyamatában: 
Igen Az alábbi ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá az alábbi ajánlattevő a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat

23921230209MEDYAG Korlátolt Felelősségű Társaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei Körút 98.

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:

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 248-616210A 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

Közreműködői szerződés Debreceni Egyetem részére Csontvelő transzplantációs szolgáltatás nyújtására. Évi 70 db, összesen 140 db 
humán transzplantációs eljárásban történő közreműködés, az azokhoz szükséges terápiás készítmények előállítása és a kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A mennyiség a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján legfeljebb 70
esetszámmal a fentiektől eltérhet.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

- Ajánlati ár: Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a transzplantációs beavatkozások NEAK aktuális finanszírozás %-ban
: 84% - A készítmények előállításakor a gyártási és raktározási folyamatok technológiájának dokumentált, szakmai irányelvek (
FACT-JACIE) szerinti működtetése, fenntartása: Igen - Izolátor technológia alkalmazása a készítmények előállítási folyamatában: 
Igen Ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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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)

Értékelési szempontok: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok. 1. Ajánlati ár: Az 
ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a transzplantációs beavatkozások NEAK aktuális finanszírozás %-ban (előny a kisebb, max.
84%) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2019. június 4. napján megjelent útmutatója szerint relatív értékelés módszerén belül a 
fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A
többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)
*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme Az 
ajánlati árat a NEAK finanszírozás %-ában kell megadni. Az autológ és allogén beavatkozásokra azonos érték ajánlható meg. 
Szolgáltatás díja: a NEAK által a szolgáltatás ellenértékeként megfizetett finanszírozási összegnek a nyertes AT által az ajánlatában 
megadott %-a. AT által megajánlható maximum érték: a NEAK finanszírozás 84%-a. A 84 %-feletti megajánlás esetén az ajánlat 
érvénytelen a Kbt. 73. § (6) c) alapján. Súlyszám: 70 Minőségi értékelési szempontok: 1. A készítmények előállításakor a gyártási és 
raktározási folyamatok technológiájának dokumentált, szakmai irányelvek (FACT-JACIE) szerinti működtetése, fenntartása (igen/nem) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2019. június 4. napján megjelent útmutatója szerint abszolút értékelés módszerén belül a 
pontkiosztás módszerét alkalmazza. Nem – 0 pont; Igen – 10 pont. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében
a legkedvezőtlenebb (Nem) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), 
a legkedvezőbb szintet elérő (Igen) ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 
pont) kapják. Súlyszám: 20. 2. Izolátor technológia alkalmazása a készítmények előállítási folyamatában (igen/nem) Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság 2019. június 4. napján megjelent útmutatója szerint abszolút értékelés módszerén belül a pontkiosztás 
módszerét alkalmazza. Nem – 0 pont; Igen – 10 pont. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a 
legkedvezőtlenebb (Nem) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a 
legkedvezőbb szintet elérő (Igen) ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont)
kapják. Súlyszám: 10.

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:

- A készítmények előállításakor a gyártási és raktározási folyamatok technológiájának dokumentált, szakmai 
irányelvek (FACT-JACIE) szerinti működtetése, fenntartása: igen Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám: 20,00 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200,00 - Izolátor technológia alkalmazása a készítmények előállítási 
folyamatában: igen Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
100,00 - Ajánlati ár: Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a transzplantációs beavatkozások NEAK 
aktuális finanszírozás %-ban: 84 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám: 70,00 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 700,00 Összesen : 1000,00

Szöveges értékelés:

1000.00MEDYAG Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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IV.1.2.) pont kiegészítése: Az eljárás fajtája: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdése b) pontja (figyelemmel a 113. § (5) bekezdés b) 
pontjára) szerinti nyílt eljárás. IV.2.1.) pont kiegészítése: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-24505/2019

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:

Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium nem alkalmazandó.

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:

2020.01.22

2020.01.22
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




