
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet 

 Postai cím: 7151 Hrsz. 

 Város: Mátraháza  Postai irányítószám: 3233 

 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Mágy- laboranyag beszerzése- 2016” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Laboratóriumi eszközök: 39 700 db 

A mennyiségektől a szerződés teljes ideje alatt - 30 % eltérés lehetséges. 

 

A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. Rész XVII. Fejezet.  

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti eljárás. 

 IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2016. 07. 25. (éééé/hh/nn) 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  



 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

I. 

1. Neve: VWR International Kft. 

2. Címe: 4034 Debrecen, Simon László u. 4. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági minimumkövetelményeket. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 575.310,- Ft + törvényes ÁFA 

 

II. 

1. Neve: Biolab Zrt. 

2. Címe: 1141 Budapest, Öv u. 43. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági minimumkövetelményeket. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 457.756,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 

ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

 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:2 



 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

I. 

1. Neve: Biolab Zrt. 

2. Címe: 1141 Budapest, Öv u. 43. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 457.756,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

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

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

I.  

1. Neve: Diagnosticum Zrt. 

2. Címe: 1047 Budapest, Attila u. 126. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)    Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 19- 21. oldala). 

 

A 12.a) pont nem értelemszerűen került kitöltésre (vagy a mikro-, vagy a kis-, vagy a középvállalkozást szükséges 

aláhúzással jelölve választani). 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

2)  Beárazott költségvetés (ajánlat 16. oldala). 

 

Ajánlattevő az „Ajánlott kiszerelés (mennyiségi egységben)” oszlopban, a „mennyiség csomagolás alapján” 

oszlopban, az „éves mennyiség átszámítva kiszerelésre” oszlopban lévő adatokat nem megfelelően töltötte ki, 

valamint az egységárakat nem az egy egységre jutó egységárral adta meg. Az ajánlatból a 3-as, a 8-as, a 11-es 

sorszám alatti tételek kivételével nem állapítható meg egyértelműen, hogy mennyi terméket is ajánl meg az 

ajánlatkérő számára. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét az alábbiakra: 

„Ajánlott kiszerelés (mennyiségi egységben)” oszlopba kell beírni a megadott csomagolás (doboz, csomag, tasak, 

stb.) hány db terméket tartalmaz (pl. 10/doboz, csomag, stb.). 

„Csomagolás” oszlopba kell beírni a csomagolási egységet (pl. db, doboz, csomag, tasak, stb.). 

„Mennyiség csomagolás alapján” oszlopba kell beírni, hogy hány csomagolási egységet ajánl az ajánlattevő (pl. 

1, 2, 4, 100, stb.). 

„Éves mennyiség átszámítva kiszerelésre” oszlopba kell beírni, hogy hány db, liter, stb. terméket ajánl az 

ajánlattevő.  

„Mennyiségi egység” oszlopba kell beírni, hogy összesen hány db, liter, stb. terméket ajánl az ajánlattevő. 



„Egységár/kiszerelés HUF” oszlopba kell beírni az egy db, liter, stb. termékre jutó egységárat (az „éves 

mennyiség átszámítva kiszerelésre” oszlopban lévő mennyiség egy egységre jutó árát kell beírni). 

„Nettó összeg HUF” oszlopba kell beírni az „éves mennyiség átszámítva kiszerelésre” oszlopba írt és az 

„egységár/kiszerelés HUF” oszlopba írt számok szorzatát. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az AF V.3.x) pontja értelmében az árazatlan tételes 

költségvetést maradéktalanul és mindennemű változtatástól mentesen kell az ajánlattevőknek beáraznia és 

benyújtania. Az árazatlan tételes költségvetésen alkalmazott bármilyen ajánlattevői módosítás, a beárazott tételes 

költségvetésnek az árazatlan tételes költségvetéshez képesti bármilyen hiánya, illetve bármely tétel üresen hagyása 

(be nem árazása) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után összhangban a Kbt. 71. §- ában foglaltakkal! 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási korlátokra 

is. 

 

A beárazott költségvetést a fentiek szerint javítani szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása 

szükséges arról, hogy az árazatlan költségvetést miért nem az ajánlatkérői előírásoknak megfelelően árazták be. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016.  ... (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2016.  ...  (éééé/hh/nn) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.  ... (éééé/hh/nn) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.  ... (éééé/hh/nn) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk:2 

  

  

 1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 

 
Jelen összegezést a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. §- a alapján ellenjegyzem (lajstromszám: 167). 
 

 

 

 

 

 

dr. Szilvási Dénes 

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

 


