
9. melleklet a 9212011. (XII. 30.) NFM rendelethez

6sszegezes az ajtinlatok elbirtiltistir61

1. Az ajanlatkero neve es eime: Matrai Gyogyintezet; 3233 Matrahciza, 7151 hrsz.
2. A kozbeszerzes targya es mennyisege:

A kozbeszerzes targya:
Magy- szakseges laboranyagok, reagensek, eszkozok beszerzese- 201212.

A kozbeszerzes mennyisege:
1. resz: POCT: 60 teszt,
2. resz: Haemostasis vizsgalatok: 1206 ml,
3. resz: Bakteriologia I.: 235.500 ml, 6046 db
4. resz: Bakteriologia II.: 275 teszt, 4 doboz, 33.120 db
5. resz: Laboratoriumi eszkozok: 36. 013 db.
A specijikaciot az AD mellekletet kepezo tabtazat tartalmazza.

3. A v.ilasztott eljanis fajtaja: Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelka!i targyalasos e/jaras.
4. * Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras eseten az eljaras alkalmazasat megalapoz6 koriilmenyek ismertetese:

A Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontja figyelembe vetelevel a kozbeszerzes targyat kepezo arubeszerzes becsalt
erteke nem eri el a 25.000.000,- Ft- ot.

5.* Hivatkozas az elozetes osszesitett tajekoztat6ra, iIIetve az idoszakos elozetes tajekoztat6ra es kozzetetelenek
napja:

6. Hivatkozas az eljarast megindit6, iIIetve meghirdeto hirdetmenyre (felhivasra) es
kozzetetelenek!megkiildesenek napja: 2012. oktober 10.

7. a) Eredmenyes volt-e az eljaras: 1. resz: igen. 2. resz: igen. 3. resz: igen. 4. resz: igen. 5. resz: igen.
b)* Eredmenytelen eljaras eseten az eredmenytelenseg indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdes d) pontja

szerinti eredmenytelensegi esetben a kozbeszerzesre tervezett anyagi fedezet osszege, es annak megadasa, hogy az
mikor es mil yen okb61 keriilt elvonasra, atcsoportosftasra:

c)* Az eredmenytelen eljarast kovetoen induI-e uj eljaras: Igen.
8. A benyujtott ajanlatok szama (reszajanlat-teteli Iehetoseg eseten reszenkent): 1. resz: 1; 2. resz: 1; 3. resz: 2; 4.

resz: 1; 5. resz: 1.
9. a) Az ervenyes ajanlatot tevok neve, cime, alkalmassaguk indokolasa es ajanlatuknak az ertekelesi szempont -

az osszessegeben Iegelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak reszszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei
(reszajanlat-teteli Iehetoseg eseten reszenkent):

Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.)
Ajanlattevo valamennyi- az e/jarast megindito felhivasban eloirt- alkalmassagi kriteriumnak megfelelt,
eloirasszeruen igazolta.
Ajanlati ar (netto osszertek)

1. resz netto -,- Ft + torvenyes AFA

2. resz netto -,- Ft + torvenyes AFA

3. resz netto 1.198.950,- Ft + torvenyes AFA

4. resz netto 1.215.790,- Ft + torvenyes AFA



5. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

Diagon Kft. (1047 Budapest, Baross u. 52.)

Ajimlattevo valamennyi- az eljarast megindita felhivasban eLOirt- alkalmassagi kriteriumnak megfelelt,
eloirasszerilen igazolta.
Ajanlati ar (netta osszertek)

1. resz netta190.800,- Ft + tOrvenyes AFA

2. resz netta 315.230,- Ft + torvenyes AFA

3. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

4. resz nett a -,- Ft + tOrvenyes AFA

5. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

BioLab Zrt. (1141 Budapest, Ov u. 43.)

Ajanlattevo valamennyi- az eljarast megindita felhivasban eLOirt- alkalmassagi kriteriumnak megfelelt,
eloirasszerilen igazolta.
Ajanlati ar (netta osszertek)

1. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

2. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

3. resz netta1.216.290,- Ft + torvenyes AFA

4. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

5. resz netta 390.520,- Ft + tOrvenyes AFA

b)** Az a} pont szerinti ajanlatok ertekelese a kovetkezo tablazatba foglalva (reszajanlatteteli Iehetoseg eseten
reszenkent):

Az ajanlattevo neve: Az ajanlattevo neve: Az ajanlattevo neve:
Az elbfnihis A Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi

reszszempontjai reszszempontok pontszam pontszam pontszam pontszam pontszam pontszam
(adott esetben sulyszamai (adott es sulyszam es sulyszam es sulyszam

alszempontjai is) esetben az szorzata szorzata szorzata
alszempontok
sulyszamai is)



A sulyszammal
szorzott
ertekelesi
pontszamok
osszegei
aianlattev6nkent:
Adott esetben a reszszempontokra adott pontszam szoveges ertekelese:

(A tablazatnak az ajanlattev6k nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalara az adott ajanlatnak az adott
reszszempont szerinti tartalmi elemeire adott ertekelesi pontszamot, jobb oldalara pedig az ertekelesi pontszamnak a
sulyszammal kialakitott szorzatat kell beirni.)

c)** Az osszessegeben legel6nyosebb ajanlat kivalasztasa eseten az ertekeles soran adhato pontszam also es fels6
hataranak megactasa:

d)** Az osszessegeben legel6nyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak a modszernek (modszereknek) az
ismertetese, amellyel az ajanlatker6 megadta az ajanlatok reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese
soran a ponthatarok kozotti pontszamot:

10. Az ervenytelen ajanlatot tev6k neve, cfme es az ervenytelenseg indoka:
11. a) Eredmenyes eljaras eseten a nyertes ajanlattev6 neve, cfme, az ellenszolgaltatas osszege es ajanlata

kivalasztasanak indokai:

Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.)
Ajimlati ar (netta osszertek)

1. resz nett a -,- Ft + tOrvenyes AFA

2. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

3. resz netta1.198.950,- Ft + torvenyes AFA

4. resz netta1.215. 790,- Ft + tOrvenyes AFA

5. resz netta -,- Ft + torvenyes AFA

A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartalmaza ervenyes ajanlatot tette a 3- 4. resz vonatkozasaban.

Diagon Kft. (1047 Budapest, Baross u. 52.)
Ajanlati ar (netta osszertek)

1. resz netta190.800,- Ft + torvenyes AFA



2. resz netta315.230,- Ft + torvenyes)FA

3.resz netta -,- Ft + torvenyes )FA

4.resz nett a -,- Ft + tOrvenyes )FA

5.resz netta -,- Ft + tOrvenyes )FA

A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartalmaza ervenyes ajanlatot tette az 1- 2. resz vonatkozasaban.

BioLab Zrt. (1141 Budapest, Ov u. 43.)
Ajanlati ar (netta osszertek)

1.resz nett a -,- Ft + tOrvenyes )FA

2.resz netta -,- Ft + torvenyes )FA

3.resz netta -,- Ft + torvenyes )FA

4.resz nett a -,- Ft + torvenyes )FA

5.resz netta 390.520,- Ft + torvenyes )FA

A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartalmaza ervenyes ajanlatot tette az 5. resz vonatkozasaban.

b)* A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo neve, cime, az ellenszolgaltatas osszege es ajanlata
kivalasztasanak indokai:

12.* A kozbeszerzesnek az(ok) a resze(i), amely(ek)nek teljesitesehez az ajanlattevo alvallalkoz6t kivan igenybe
venni:

a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:
13.* A 12. pont szerinti resz(ek) tekinteteben a kozbeszerzes ertekenek Hz szazalek<it meghalad6 mertekben

igenybe venni kivant alvallalkoz6(k), valamint a kozbeszerzesnek az a szazalekos aranya, amelynek teljesiteseben a
megjelolt alvallalkoz6k kozre fognak miikodni:

a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
b) * A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:
14. * Az alkalmassag igazolasaban reszt vevo szervezetek, es azon alkalmassagi kovetelmenyek megjelOlese,

amelyek igazolasa erdekeben az ajanlattevo ezen szervezet erOforrasaira (is) tamaszkodik:
a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:
15. a) A szerzodeskotesi tilalmi idoszak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] kezdonapja: 2012. december 1.
b) A szerzodeskotesi tilalmi idoszak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] utols6 napja: 2012. december 10.
16. Az osszegezes elkeszitesenek idopontja: 2012. november 30.
17. Az osszegezes megkiildesenek idopontja: 2012. november 30.
18. * Az osszegezes m6dositasanak indoka:
19.* Az osszegezes m6dositasanak idopontja:
20. * A m6dositott osszegezes megkUldesenek idopontja:
21. * Az osszegezes j avitasanak indoka:
22.* Az osszegezes javftasimak idopontja:
23. * A javitott osszegezes megkUldesenek idopontja:



24. * Egyeb informaci6k:

A *-gal megje16lt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az abban fogJalt eset fennaIl.
A **-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitOlteni, ha az ajanlatkero az osszessegeben legelonyosebb ajanlat
elbfralasi szempontot alkalmazta.

SZilV8Si Qgyvedl freda
dr. Szilvasi Denes iigyved
Ad6szam: 18144246-2-10
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